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 هد ويف نول تاكل كيم + ةريرخ هج ا
 لدا يم ا لوك يمول يراجت نم ٌجودملاو ا

 ايازوافركلا يراها
 اهبكاتبصم ابطا لاطتو

 كفي .فنإو | ا فضلا م ةماقالا عضو. 5

 دلع لو رع هب و ةيضرفلا و ةقماقم ند ىر ءردحلا

 يذلا عضوملا 4 دارا. . 6-5 ديلا نسخ وة ةفيئاصل ْ)

 نم ةفويسلاو ةنيطللا »أولا قلما هك الللا

 كا ةقايو. كمعملا نادك اياتدا ديفا تحل ظ

 يا فايصم لجو اهدلو اهعم يا فايصمو ةفيصمو |

 كا لل 00 فايضم ضرإو .طبش ىح جّوزتيال |

 5 ص ةماقالا عدو تاطخأ] فيصلا رام رك |

 يف لئاجارابغلا قيصلا * قزاللا قئاصلا - قيص

 ةفئاكتو ةفافتلا وا ةاوطا
 توصلاو ةءافترإو

 قولا

 داصلا باب 0

 باب هيلي و

 داضلا

 عباسلا مويلا يف كلذو طيحلا طيمع نم لوالا دلجلا عبط

 يف ةانلق ام عجاريلف

١١ 

 1 ظ

 كك
2-8 

 ١ نم أ أ فرح رخآ

 | لخغل ا بلق يف نوكب رهحالاو بباودلا نم ةنئنملا جرلإو

 رابغلل قيصلا ةئيصلا * نائيص جروذصعلاو قيص 9

 : ظ 4 ب علا دالب ُِف عض و4 ةاقيص 7 قص 2 لا

 ةئارلا نتنملا ميصلا
 قزل اكيَص كييصي بيطلا هب كاص
 | ىلع انك هل ليدو٠ لودي ف ةغل ليرصب ا

 ظ جنو ضو يا لوهججما
 ىلا عيدا لي نندلا كلا ابنتك م صل - 4-7

 | يلأوالا امي ١ قرشلاب ة ةكلو 0

 ةينبصلا

 عل |

 سام يأ جوريص

 ناويصلا -

 هلصل |
 ل رو ل

 ا تاو ٠ مامالا جوييصلا 2 6

 نويص
 ل

 ند 1-5 ةوريح

 شاؤلا
2 

/ 

 مسا



 فيص

 ءارظن نم ا قو ع قش ضيا ريصلاو
 ١ ةازوصل او . رده يؤ ةنيع تقذف باب ريص |

 يسار ةاضصلا اهم را ريل ظ
 جرتبلاو منغلا ةريظح هيا ةرايصلا ةروصلا * ل 1

 * برعلا بورح مايا نرد ةريص مويو. راضو رايح

 ةديقاكو لالا وجم روصلا  اذإو ةءاولا ريصلا

 .روكذملا الحلل ةرئاصلا و يارلاو للا كلل لوأب 1 ظ

 بف ةاعو رمالا ىهتنم ةرويصلا*سيتلملا رمالا رويص“ ما
 هايملا هيلا ريصت عضوملا ريصكلا|
 ناك 2 باب نم اصيص صاصت ةلضفلا تصاص 1
 كماضإو افرض هللا رص ابيلع امأ

 + ضصيفلا# ضوملا < كيضاسر 012 هي
 *«ةوهام عنا لطضاة كر سياتل
 اهب سوي يفاا كياعلا ةكوش ةيميملاو ا

 ا اا رخو كدلك كرشو ةمحلاو يدبلا ]|
 نسحلا يارلإو . صايص جوب عنتما ام لكو نصتلإو
 رمت اوب مافي دتولا يا دولإو هل ام ىلع مايفلا

 يلاعلا طغلا طايصلا - طيص

 ىفيصو ٠ 1 هي ءاقا ان مدل 0 فهيص ا واول

 ىتنيصل ينافك يا غلا انه 7

 نيل ابر طيس رطيص) رك
 مح موقلاو .ةقّرف ( دأب ) عم ةعيصي هعاص

 الخ ىيرطلا نع لحلا 1 بص < ضعإ ىلع مهضعل 0

 ىلع برطضا اًعْيصت هكا ميصنو . ةماعلا مالك نم وهوأ
 لجرلا مّيصت لوفن ٌةماعلاو ٠ جاه تبنلإو ٠ ضرالا هجو
 اًءايصنا لجرلا عاصن|و .هتجاح ءاضنا ًاليبس ديل يا
 اهرامياكار: لما

 ىتح مدألا يس ةعقنا ًعييصت ةماعط بص - غيص ظ
 باسح ىلع !ملعج يا ماردلا غّيص لوقت ةماعلإو .خيرن

 غو ص يف غئصلاو ةغيصلإو غيصلا * غاصلا

 فيصلا يف هب ماقا اًنْيِص فيصي ناكملاب فاص
 يف تفيصلا رطل 01 )لل 1 ضرألا تنوصو
 تع مسلا فاص 0 را اك ةفورص ةفيصم

 د غل 5 مح ء لدغ ةفوفيصو | 1 فيصل فدللا |

 لدا ريك يا لوقو :عيبرلا دعب وا فيصلا يفةيصرطللا | ٠

 م 0 ةفيص ةدحارإ ل هاد رطم هب 0

 ا
 || حس

|| 
 ظ رجالا لوق 0 )ا

 000 ع يب اذهف د 0-5 ادب نم

 0 دال يعل لع لماع ةفباشلا ةقئاضو
 اولخد 0 ربكلا ىلع 3 ادلو ةفاضا ا لجرأا فاصاو

 | .ربشل

 ظ هب لدعَو ةفرص يأ هر رش ةنع هللا فاصاو. فيصلا قف

 ايا كين |وفاطضاإو افيصت .ةراكملا يف اوتيضتو:ةنع
 فئاص ”موي لاقي .ذاحا فئاصلا + اقيص هب اوماقا
 + لجل لوك أب ةفئاص ةفيصو٠ . راح يا

 ظ . ةّرا> يا ةفئاص ةليل لاقي. تالا عت ةفئاصلا

 ةوزغ تيس اهبو.فيصلا هي ةوزغلا اًضيا ةفئاصلاو

 | .جنلاو دربلا ناكل اقيص نوزغي اوناك مال مورلا
 | ا عضوملاب ( ةفئاصلا يا ) اهرسق نمو برغملا يفو

 2 مرام موثلا ةنئاصو ١ فئاوص جو دقف نسا

 *موي لاقي» ٌراحلا مايالا نم فاصلا + فيصلا
 عم 2

 ٠ م |[
 كم

 | ضن 5 3
 ا ىدو ٠ باو رزوخو نناريزح قو ريش ةثان وذو أ

 ةحوترملا يفرعاشلا لوقب دارملا
 5 : ءي.اذ ص دك 6 008
 ا اي كب ال ريش كيةءأد 0 0 ب ور

 ا -_-

 | أع هل هللا يعي ؛ لولبا يو و 8 00

 ١ يسو فيصلا ف 9 ااضيا فم يصلاو: فا 0

 | ع ي ّض ٌِك 2 5 هللا كرس 2221

 3 0 5 3 - ةنم ٌصخا تو 0 0

 د لاق 3 دض "6 ف باف اسمعي 1 لعل

ِِ 

 ن ويفيص ةبص 6 8

 2 3 هانح ناك م 0 0 حالطصا 2 ىنيصلأو

 | فلو فصلا + هوو. «كريبلاوريسعلاكفيقلا

 نوييعبر هل ناك نم حل 53

 2 مص رن

 هب برشي ل هأملا تدرو دقلو

 |ط
 ا 0 00000 ا اس و سستم

١1 



 كح

 تانيرعتلا يف لاق . قولخلا يا ىاذناك ردصملا ةلصاو |
 ١ ناك الوحم هئاوقبوا هحاني

 ديعلا و ديدلاو داك الا نحكي الوقل ا ريغ

 ديصالا ثوم ةاديصلا * روكذملا لبالا ءادل داصلا |
 ين ويرو دا ايما ف كف نا جاو ةلكلدلا ضرالاو |
 نإ لضخ ْز نرإفأ مدع قب نم نط 3 صلأ ظ

 سكذف م روب ىنلا ُ مجلع راغل ةبايبنلا ليلجلا ظ

 كلذيف لاثف مولا «ذخاف اًبراه ردو 00 ةهداوج هب ْ

 3 هم ا

 كدلك انفي جنت انا يسرف [ودر ءاديصلا ىلا

 هودوع | لينالا ةاطبإو ليلا لَد ةتدّوع الفم

 5 منان دوعأ نا . ا ةلوق معلب الفأ

 داب اد 0 انبرهو هاقلن ن نع لوأ ىلا هانعفد هدّوع|

 كيد ا أو رككر من ١ اعدص 2 دل ماغلا لحاسإ|

 هلوتن 0 اه

 ماخللا ةعضأو < 1 لع اياطملا فقن ن نأ هم | مات 0

 ناضل د رئاعأا ءاقرخ 7 كلذ 1 كف كو

 لودلا نال راو بارو بجدار

 دايصلا دويصلا * مالكلا ةريثكأاو داخل ةيلاوأ

 ديصب تا ذايص هلل ”دوبيضرترتضو :ةوزاع بكا للاخ |
 اةكبش ماعلا دنعو . دسالاو دئاضلا_دايصلا ** ديصوأ
 ءاذفالا رديف عقي ام كسمبت ءاملا ىر# يف ضّرعت ظ

 ضيا دايصلا بلغيو .يفاصلا مقنلا الا اهنم ذفني الفأ

 * يئاص مس دويصلا * كسلا دئاص ىلع مدنعأ
 نذل لال ردكطلا اذ ل همنا رعبا ديمألا |

 يي هاد هب 500 ريعيلا ُِ ةلصاو اكتم جفرا

 5 ع ةاديص ىثنالإو .2أ د نم تاغنل الإ عيطتسيال ظ
 ةشيع ةديصملاو ةريصالاو ديصملاو .ديص ام ديضلات |

 ديالا داطصملاو . دياصم جاب داصي ام
 قدايص ج كلما و 0 بطقلاو نيمالا ىدصلا

 ىل دلب ٌنالَديِص * ةيودالاورطعلا عيب ةلديصلا
 #2 ”يئانديصو ادام ةينالديص ةشيلا و6 0 أ

 اا

 ا يذلاو ددالاو ندعلا لئاملاو كلكإو 5 ةعوربف دش

 وص

 رطعلا عاب ميواندنصلاو ئالدنصلاو *ينالديصلا
 1 3 دايض َح برعم ئسراف وه ليق ةيو دالاو ريقاتعلاو 1

 | 2 ةيودالا حئاب يو راما رطعلا عاب ُِ رووشلاو

 ٌيءازجالا مايالا هذه

 ةنلكدأم كللاو قيفصل ما ا :اسكلاو عبضل اردعلا

 9 0 ضررا فوج قاعي م ل 0-6

 رع 7-0 اق. قلخلا

 اهاحرو اهروز ف ةءاص اك

 ندي دعب امل يوك انا

 1 كلوب بلقللا  فردملا ةنانليملا

 0 د ىلأ ا ؟يفانديصلاو

 | ةرو ٌريصو اريصمو اص ريس انكىلا ىلا نر راص

 نملفتنا اينغ ديز راضوتديلا ىهمنأو لفتنأو لوو عجز

 ةرسقادلا ل اهفالا نب قو. وخلا: ةلاخن ىلا رقنلا/ةلاح
 اًريصَم نال ىكياراصو : رغيزكلا بصنتو تال عخرت

 . داماإو عج 3 يا ريصملا هللا ىلإو ةلوق ةنمو.غلب

 ا 0 شاع ل اضم س4 ايقلاو ا وه 5

 قال ٠
 .مهرضاح ىلا اوعجر نروعهجتملاو . ةعطق ان ّئىنلا

 ةهيحو راص اذكر هوو ِ ةغل ةعطق هراصي ةراصو

 6 ةراصأ ار دأو 1 اك انك ةريص 37 ”هريصل

 راصخت 5 ىرخأ ىلا ةااح أ رود ند ةلاغو ُهلّوح

 هلأ 0 1 اريصن ابل 67 0 ريتنلاو اه اًبلاع لهاا

 هنرصخ دلع لك ب - فان ماك ةرئاصلا 7 هيفا

 اذهو ربا فورم عيطنلاو 2 صل | تثوص رايصلا كي

 | راصو ٠ ةورضح يأ رضي هما وهو ربصلا

 | رإَصلا * رقبلاو مغلل ةريظح ةراّمصلا * ّيواولا
 ا ةراصلا ع ربصلاو .ٌةئيقاءعو رمالا 3 ؟مندو ”تادصم

1 7 

| 

قاعو رهالا ىئنمو رك ءاملاو
 ا ءينلا نم ةيحانلاو ةتب

 فارشا ىلع ناك اذارمالا ربص ىلع نالف ل اق ٠ ةفرطو
 مط ب 0-4

 راهز لاق“ هئاضق نمد

 اينأف قيدس لملا نييك كير

 واح امو 7 8 ٍرمأ روص لع



0 

 تراس نع جالا ةمضامإ

ع ريف الطخا ُض 3 بيصي باص ظ
 

 | اذا امييف اهنيفختو ايلا دب دشتب ةبايصلاو ةبايصلاو |

 7 1 اان .ءيش 9 نم د رات أ أو لصالاو ميصلاوأ ظ

 : ةماملا اب لغو حاصلا فوم مديس يا وءوق ةبايصوه لاقي. ديسلا| ظ

 ديدش يأ دونيص "موب + نيل نع دّديَصل ١ ةّميضم يأ ا 1 0-6

 * ةبالصلا ةديدش يا داختصو دونتمص ةرمحو . رح | ةّيّصو اص بص! اهريغو كيدلإو لجرلا حاص
 ةيالصلا نودعصلا ١ يا ) ةقاطلا ىصقاب ت د اًناَكصو اًحاَيصو اًحايصوأ
 يملا م ل لاف ا عيطت هنمأا 0 ةباغب |

 0 0 تا امني درلا ميدل |

 اءّرج نيضا ء ١ ءاملا تانب ؛ حايص ظ

 حاهص“ لاطعبا ةراكو ترافل :حايعلا لاقل ١
 رماظلاو ريلتلا ا عاح نراونب اك زكر ١
 نا لبق الف هاج طوق يف اككيدلل عوضوم حايصلا|
 يا را دعو لوقو .كايدلا جديا

 احاو ص حأب هضل أك كليَد ل أحات رافرت ةروخ !حوبصلار 5 |

 ف ل حامرلل ملا ا امأو . ازا وريغل راعتسيو

 دبر ءاليأ تأت تاوصاب حو ودلال ِف اماصلص ثتاوصا

 عقل

 تحلاضو" ةرجزاةيلعو :ةادان دب كاصو داخل |
 هتمكأ

 ميصرو ١اوعزذ لوهجلا ىلع مجمحو .ٌضغ وهو لاطو
 غل ابابصت لجرلا مح + اوكله اضبا لوهجلا ىلع مييف

 ”كالطو :هلطتورم قلل لس كللو عرار ماض ف
 . ضعدب مضعب حاص احياصت | اوياصتو ةحياصم موقلا |

 و هج ورخ ”متتسأ 5 وقنعلا .تل ااط ةلغلا ْ

 ىنعمب اخ امص مصل لئلا يصل ١ قتشن كلا كي مياصت و

 ةماعلاو 0 مسأ حاصلا نب ئواولا كرد حّوصأ |

 2 3 0 . يلا 7 ةحانملا ةحكو حتاصلا |

 كلا قرفنو رحايص لك يا رْكتو م ص 0

 12 ربع نم بضعو ٠ ا عواط لبق ة 4 فل اذ

 را قول | #2 0 ليلق ريغ ند يأ 2 |

 2 يل ىعم كي

١ 5 

 ديص

 اذُكإَو

 و را ىلا نلت ةعصالا بلع وزنا ةيئوملا

 شكلا أ متاوا 00 اقلك طررب ناك

 7 7# كي تارييغت ند وهو حي دلا | ص 0

 و مك شبك مس أو ةغل ابها

 (لَءو برص باب نم) ٌةداصيو ةديصإ ٌةداص
 رويطلاو كيلا داصإ اى 5 ةاي 0 طل

 اًذض انف داضو قضم كاذو دئاص 06 .عابسلاو

 ةماعلا قلئاشر يل كيما ةلمج ايزو: ةلاذاص
 2 ةداصإب ريعيلا داصا + تنم ناك ا

 داش اكيضتا ةديدقو ٠ دج ديلا خش ةانادر
 ادايطصا ٌهداطصإو : ديصلا بلطي يا دّيصتي جرخو
 نبا وا دئاص نبإو٠ لعاف مما دئاصلا * هداص ىنعب
 هر ؟ذابقلا < لاعدلا هنا ةاعي "ناك بلا داّنص

 ساخن إو رفصلإو بابلا لوا يف رصد أبا تفورح
 3 نباناسح لاق هلك رعالا

 اس كاكا 59 دككيأ)
 انما 3 هذ كلزاقف

 يع نب قرع ل داصلاو . هلا باوسالا ٌئداصلاو

 داك عمو ما عجو دآْي هدأ جدلا ةبيصن 2 هو ريعبلا

 ٠ | اهفونأ ليستف لبالا بيصي 2ادو دسالا اًضيا داصلاو |
 ةداَض ةنانول داص وذ يد 5 ريعاو اهو وويستف

 اهكرحت اهلا هللا تيلقف ديص داصلا لصاو .كلذك

 اعين تاك انوا و 57 6 ردصم ديصلا »« ةئقف لعل

 رعاشلا لاقو . مْرَح متنإو ديصلا !واغنال

 هنا إف تل 6 كولا ديص

 ل اطبالا يدلي صو 52

 ا 2 5 2

 || رعأ رف يفرض قايصلا 7 هيحاص حايل ب

 اااونما نبذلا اهبانابأةدئاملا ةروس:يف ةئمو.هل كلامالو



 نوص

 كلذ عجار .رشع عبارلا نمىلبقو .رشع س
 ماصم * ىايص ج اصلا ٌنامْوَصلا

 ةفصت ةح رعاشلا لوف نمو. هوم ُ 1 سرفلا| ظ

 ناش نس ولا اك و
 عموصلا * ةسار ققد ديرلاو .ةعج ا عموص |

 مثاهسار ةقدل هب يس ىراصنلا دابعل تيب ةعئئصلاوأ
 ١ سأرلا قم .ال ما ىنازلا قيقد ناك وس ملتسيي لكل ميعأ

 سرق

 ادراك لاو تان نع فازلين كرك دلع

 لكلا
 ”ةديرن د عماوص سر ارا قدنمَم ناك اذا 0 لب ا

 ا قدم يا ة هو |

 :لمرملا عارض و ع وج هداج فج لج را لكوص |

 ةأموص ةدحاولا ٠ ةيل اعلا ضر ْ تبني رش | ند عون ا

 |١ ىهف ةظنح ةنايصو انايصو اًنوَص ةنوصي ةناص 1

 ديرلا ةورذو 1 اهعافترال باتغلا |

 . ةنولوفي نودلوملاو .ناصم لقت الو نووصمو ٌنوصَمأ
 .٠ انح وأ سو نم ورثاح فرط ىلع مآق ندا ناضو

 ةنايبذلا ةغبانلا 0 ظ

 : ةلوق وق ظ
 ايا [ةقاكيلا 2 نصب ادعس مالا نطإ ٌنهدرواف|
 1 ضع) 3 ةزيخ لاقو. 0 2 ملف ا

 ةناَيضو اةنايضو ةناوضو ةلاوضو كوالا ”ةاقاَّوَص
 بتكلا ناوص كلذكو هيف ناصي يذلا هْراعو ةنايصو
 ةمضو لاقي ٠ ةذيفلاو ةؤبآ ةتريملا < رضاع

 مآاهل نك يذلا لبجلا يف بهارلا ةعموص نا روهثملاوأ

 أيص

 شوا مسل مصحو ثتيبلا 0

 وصلا * غراف يا ٌيَص ثا1 لاقي . غرافلا ُتّصلا
 | ظلغامو ىدصلا توصو جرلا فائختو عابسلا ةعاج

 ظ نوكي رججو البج نوكي نا غلبب مو ضرالا نم عفترأو
 | . ”اوصا عربا عمجو ٠ ىوص ج قيرطلا ْ ةمالع

 ظ لاذ وفور فو كل قوز ةياتق كرا ةدعق

 | وتءارطب يا هاَوصب ةذخإو . يجر كلذ قوفو . ةرّمأ

 ظ (ةايفمالو 5 ةنيع لأ يود ةليلا تّوص

 ٌْ 2 يا ىودإ نالف توص لونل اا

 ل وفود ب لو س .ءاورصلاو .اكنوص ىف ةلختا]و

 2 ىنعع 11 دأإ ا و ةلخأ ا تكوص

 ةيوصنلا يعمدالا 5 اقو.نيستلاب مام ةقانلا ير و

 ْ اهنيؤص 1 اثي.اط ام نسا نوكيلو 0 نبللجرلا سبب ن

 ضرعلا تاصو .افح نم يثملا كيس َنيِجوَنِي ليو
 3 ةظنح اًنايطضا ةناطصا 3 امهبرعي ع ابهاق وابن ودلأو

 نم برضو ربدلا ةناصلا 3 ةدينعل أب يا ةنوصلاب

 يا ٌناََّص بلو . ناّوَص جوب حدفي ديدش ةراجلا

 ازا للا يف نوكب يذلا | صقنلا لءنوصكلاو ٠ سوفلا فالغ ٌناوصملا »ه بلص

 ٠ م1 ب ا .تاوصق 0

 مضريال ةريغواص طرقلاك "لاق نع اهقاسنا قآفتم

 | نوكيا البح ديف دقعي ل و دلع ليج ل لغإ 0 ١

 ٌيِوصلا * سباملا يواصلا * بارضلل ىوقإو طشنا

 ات ا
 يّوصوبأو كا ينكوقشو 4 هتوص يأ 0 نم تايحلا| م

 نو فرملا ل طاش نمبرقلاب جيرلا ؛ هدقعل تاغاضيا

 0 و ةياصلأ + ةماعلا مالك هوهو٠ 0

 ا اهيوطت حو !ةةاطب الب دع ةنصل ىثمبو ىلعالا ةفصن

 | نم يو أهيمدق ىلا اهتقطنم نم أمل سرتو اهنصن ىلا ةارألا
 3 0 ققشلا ضعي ع قلطت دقو. 1 سالم

 || هن لف الغول ا 55 0

 ظ 51 ةاصلأو ةءاصلا 7 ورسإ واول ترهيظ لغا|و

 3 لا ب نلولا نإ

 أ ا 0 03 - و

 كلذ لكو وو

 | 00 هو ةديبع يبا نمد ”فئروصل 2 د ١ :ءصلا ةانثك هذو ذش عمل صالا وهو ماملا ىلد نوٌوصلإو سايفلاوهو

 0 1| ع رح يذتلا ةءايصلاو أصلا # ةلبقف وول ا طاح 5 4ه اعلا دنع ين ةينوصتاأو .لودتم مسسأ

 آلا ١



0 0 
 دب ----<-
 بطلا وبا لاة .اهونو ريبعلاو كسملا |

 اكاصودب هيب ربيعلا قيعدقو ي دعبل بم طلأ نسي نأ مرد ظ

 كرما | »< فاقل اب قّوصتك هب ع ا" هعيحر يف كّوصن |

 يا مكوبو كوص لوا ةتبآل لوفن .لٌّوالاو ٌردصم ْ
 كيا : ةكرح يا كولو كوص هب امو :ءيش لو |

 ةتفطن يا هام لجرلا

 الوؤصو الايصو الوص لوصي هنرق ىلع لاص
 هيباع ناعتماو هييلع اطس ةلاطقو الاضو اناليصوأ

 .اهلتاق ال 0 لبالا ىلع لغغلا| 0 ل لد

 . تم 5 كل ا و5 0 ص د 03 لش هيا : 1 ا

 +زابع اذهو (رّيت يا 1 ليما لع انكملٌليصوأ
 | سلكلا ليوصتك ءاللأب ةجرخا ًاليوصن يل 01 ١١ لوضأ| ظ

 لاةيو.4 ةيحاوت سك را لّوصو .اهريغو ةطن# وأ |

 3 اواصم 4 اواصو٠ طاسب يأ هأوشم ُْئ ل دأز هل ؤ

 ١١ لوؤصلا 0 اوتالواصن ل اةاضنو ةيئاو ةلايضوآلايصو ظ

 +« هلبا ىلع ء لئاصلا لوخلا نمأ |

 ةلوصلا *رديبلا ح ئن ةعانكو اهديعو د اًوصملا ةطندلا |

 ةايحإور ةلوجلا عب لمعتستو .رهثلاو ةردقلاو ئطسلا]||

 ٌىلغتلا موثلك نإ وز ح لوف ةنمو٠ . برحما ف

 5 1 ىنب ثا ءرسيالا ن راك انيئتلا ادأ نينالا 8

 انكي ارلاصخاا
 ا اوناك ركب ق'و شي ١“ ةنعم يف أو :اك باعت ىف ؛ نأ يأ

 ءادعالا ا مهاب ن ه ىلع نويل ل ليش ةنر سوه ْئ |

 لّوصا اه ةطنملا ةلصو .كلذك نويباغتلا لمحو
 عقني دا لم 27 35 د 002 1 .صلأو ا اهنا ظ

 سلكلا هيف عني ام اذكو .ةنرارم به نبل لظسلا هيفا

 .ةسنكملا ةلوصملاو . ةيعضنل اريغلا ىصحلا نم قنتيو ٌلحخبلا

 هرمموأ

 نم كا ا هلاَد ملأ *

 سا سا

 يةوسالص مهرج ن نم تل

 ردك ارم ع اد اورمعب ةلوصم ةطنح و5

 ج ل ص يف ناب وصلاو وصلا
 رع كنا مايو اموص موصي لجرلا ماص

 ناك 0 ريسلاو حاكتلاو مالكلإو بارشلاو ماعطلا |

 ات يشل ارك امنا ِف ةلصأو .أاه درك ِ ١ ةدايعلل

 | ةيصياق ريغلا 9 دهش نف ةرقبلا ةروس يفو .لعنلا |
 ربشلا يف ( رفاس٠ ريغ ارضاح ناك يا ) دهش نم يا
 ظ 5 اصور( د٠ شري كلذ عجار ) هيف صيلخ
 ةرجشل لاظن لمرلاو ٠ فردي فير راع

 ١ ةرييظلا اق مأنت راهنلا ماصو 1

 رماطصاو . موصي ةادج 00 ةمّوص * تدكر خرلاو

 ك وهئاص 2 لعأف مد حاصلا »< مأاص ىنعب اناطخا

 ةءاص ةآمو. ب ايف بليل اي ءاص ور عضو ءاوصو

 0 حر

 لاع حاصلاو. ديف 0 يأ 08 ةراهنو» نحاس يا

 نمو٠ اصلا ثمن ف ةي ا ءاعمالا دحا ء ء[ يطال

 ةغبانلا لوق هنو . يفالنعا ريغ ىلع ةيئاقلا ليخلا

 كيلا ا لد ”ءايص 0_0

 5 الإ ا كالا ىرخأو 0 تح

 | تاكا نع ةيئاصلإو | ة

 | ةسبارلا ضرالا نم ماّوّصلا * عطقنال يف ١ ةليلكلا

 ا 0 د سا ماوصلا *« |بيف هام ال

 ظ نانارمإو نالجرو ةأرمإو لجر لاني ع او دحاوللا ة

 ْ .اًرج "مهو ةيئاصو ”غاص يأ ”ماوص ةآسنو لا جرو

 | نيكاكسا | ١ نمو .رودت ال يق

 | نبا لاق .اًموص نعرلل ترَدَن ىلإ عم روس و

 ظ رجاعط 0 كعك كيعرا لاند ع

 ظ ةغأ يف 5 ةرجش اضبا موضلاو ؛ ”ٌعاص وهف روسو ١ مالكوا

 .٠ ناضنر موصلا رهشو .رظنملا ةهيرك لذه ينب

 0 .ةقرذ ماعنلا مصما .هتعيب يف يا وهوص يف ةفارصنلاو

 ١ ا و كراك ءانم يف يريرحل لوقو

 ظ 6 ء موصلاو ١ ٠ موي ةكأف ا ديعي لاق موص هيلعو

 | جصلا ناهز نم ةحولاو برشلاو لكالا كرت ءابقنلا
 |( موصلا ىلع يلا دقع عم يا ) يلا عم برغملا ىلا

 ظ ةفصت (:رما برشلاو لكألا كرت ىراصنلا دنعو

 | كرت ىلع مدنع موصلا قلطأ ارو .رهظلا ىلا ليلا

 0 0-0 0 ةحابتسا 18 اهوخغو نبل أو مح لا كا ع

 ع يأ س



0 
 ١  3 26 َ 2ع .٠ .٠

  1هبل اذ 7 ووك افحص فوصل لا

 فاص لاقيو ٠لدع اًفْوص فدهلا نع مسلإو.يفوص

 ةهجو ينع فاصو.اضيا يالا نمةقوفَيصو ادي فيَ
 كا را ا طر للا تار لا
 ةفاصإةَرْش ىنعهللا فاصإ 1 ةفوص

 قالخاب قلت مق تاس فّوصتو.هل اما

 ىذ شايكلا ىرمو .لعاف مسا فئاصلا * ةّيفوصلا|
 فئاصةلصا .فوص وذ يا فاصوةفاصّشك»فوصلا |

 كافكيناذلا ينرخألا ىلا
 و 0
 تلذقنو لوالا نم نيعلأ 1

 ىزعملار مشل اك اشلل فصلا السلا يكشو السلا
 تدجو ةاقرخ ملاثما 0 ج لبالل ربولإو
 اًموص تباصا اذا عانصب تسيل ينل |ةأرملا نال .اًقوص
 فكرة ام دع نودالل ا : ةنددفأ

 هر يف لدلل اورعشب وا اهدا ىأ أن ضو زبر فرحا
 ياك اذااقلا ذو اره دحلان 0 ةانق

 هايا ماطعأ او .ذخاي مل ما هب قرب لذا هزيل 1-0
- 

 ةفوص 2 الب انام وا ةثمدإ يأ ةتبقر فودب

 ير و3 ريصق لب ناك وصلا + تومل تكا

 .رم ذب حدنلا دنع رانلا هيف عقن ام وهو قوُرَمإَو
 مر ةدكاو ةناقوصلا * اورحو نوكذملا ثلدلا
 م ةافاوطلا :*"نافرصلا نم ةعلطتلاو ركذلل لعل

 ف وصلا نم ةعطنلا ةقوصلا *توصلارينكلا تابكلا
 ملل

 ١ 0 6 تح 0-7

 نودذيفب يأ ة 4 ماعلا يَ َح ١نوزييو ةبعكلا نوم دخت

 3 ع 3

 0 7 ةنا يا + 07 ةتفوص ثالف ُّل وأل ةعاعلاو

 0 ةف 1 كا ولا 2 هيلا رسل

 يزيج ١ لوتيف مولي مدحأ واكو :كانرعأ نم ما

 يزيجا لاق تزاجا اذاف ( ةفوص ينب اي يا ) ةفوص
 انلل نِذَأ تزاجا اذاف ( فرْيخ ينب اي يا ) فدنِخأ
 ركل ايئلا ان نم ”موق مثاوأ. . ةزاجالا فم كَ

 * ٌسسرف ةفوصلا وذو . ةفوصلا 1 7-5 اكيد

 قأب هيسفنب ٍناف وه نم 0 ةدصتلا لها لاف فوصل 5

 قئاقحلا ةقيقح اا عئابطلا نم صلذتبسم ىلاعن ل ١

 للك

 ا

 5 :ع؟ ا لاب 5 1 أ د هل
 د 9 نحو ةحرالابا

 | فاّوصلا * ةّيفوص ج لوما هياءو روهشملا وه لوالاو
 ار ل 15 احلا نم فّوصألا * فوصلا جئاب

 عم فوقرلا وه وا ةيطالا قالخاب قا تقلا

 اف رهاظلا نم ابيح ئربف ارهاط :فرشا[تادالا

 ك2 يرق ل ا
 15 00 فرعا وا لا نويكشاب بداعإل لصف
 | ةيفصت وه ل ا ١ قو. 0 ندم ءيشب ةنوطاخي 0 دل 3

 0 9 م طاأ اطاا قالخالا ة 43 ةرافم هو. 2 لا ة ةقفا ىه نع بالا

 الا يواعدلا ةبناجمو . ةيرشبلا تافصلا داخاو

 0 ا تا
 م و رمال كرازع ان لاتساو
 اص داوسر عابتاو . ةقيقحملا ىلع ىلاعت هلل ةافولاو ةمالا

 ليقو .راينخالا كرت وهليقو .ةعيرشلا يف

 | مح
 | دوهجملا ل ت0

 ا را

 | بددالا موزلو ل اونحالا ةبقارم ليقو . دوبعملاب سنالاو

 ْ ذخالاو نا اا ةنالاو ضارتعالا غ نع ء ضار ءالاوأ:“

 ظ ةقرخو ٠ كالا يديأ ها ارعالاو قنات |

 يف لذدي يذلا هب سا نم ذي را هل ام فّوصنلا

 دهاج يذلا وه تدخلا ردي ىلع بوكو هندارا| تن

 اا هبشن هحذلا وهف 0 .ةيفوصلا ة ةجرد بلطل

 * نيسلاب اهقاس اًقاوص | رضي ةبادلا قاض
 نب 3 .٠

 |1ق 00 0 0 0 0 وصل 0 00

 قولك ا ةنيدلا ةفيغ برق فوم

 2 ازجالا رايئعاب ة ع تاواق وص رع ربك رعش ُِف و

 ةياكح ريرقْصلا * ةتوص عجر رئاطلا رقوص

 رئاطثوصأ س

 تر دصم ةعقوصلا *ةسار ىلعوا ةبرغ اَنالف 2 و

 بر#ا عضومو سارلا طسوو ديرألا ةبقوو ةماعلاو

 نهدلا نم راؤحلا يقل

 كلذكو "وصل اكوص كرصي ©اًرنعرلا هب كاض

 لا .

 ةقرخلو .ريثك برص هيف ىذلا



 خود

 دمادقورتعتنم قاض وعر كا ند طا

 اك اهضعب عت 5 عوصت للا تعاص

 ٠ ةعزفأو ةفوخ اًنالفو 4 .ٌةَنَرفو عاصلاب هلاك ينل ل عاصو

 نم م“ انا مموعو نارقالاو|
 ةروبحو ةسأر دج ينلا نالفو. ةرسيو ةنوةنتا لدعأ

 ب اوصل 7 ايا 8 د موهحاون

 0 2 بدي 54 5 هم نأ 0 0 نم ظ

 اي ا رات 0 0 1 0 ا

 يذأا ١ لامكلا عاوصل و عوصل أ عاّوملاو عاوصلاو انآ

 هوا وانع يأ نيلسما ماكحا دياعرودتوو ب للك ظ

 دنع وهو . ثري عاوصلا ريغ حأ صلا وأ .٠ متتالماعم|

 لاق تلو لطر ردم لك ايبا ةعرا را 1 |

 يكب
 عاصلإو .اهروغصالو نيتكلا ميلغعب سيل يذلا لجرلا
 مم عورصأ ج لاطرا ةينأع قار ايلا لهدا دنع

 0 2 اذه وا ناعب صو عّاوصو عاوصأو 0

 0 عاوص دفن بتالسوإ ةروس قو هيف بّكرذشي د يذلا

 تاننح ع ١ فضال يذلا ةراسسم ئدوأدلا |

 فنكيغلإو نيعلاو مضلإو جلاب اب عّوصو عاص كرو
 ض خرالا ند هدا ا عاصل اء ةغايصلا نم غا ىص و

 ردص عض ومو. 3 ف 10 م عضو»و ناجل وصلاو

 عّوصلاو, :يضوإلاب ( ةناعتلا يار ةَيَعصَو اذا ماعفلا

 ا 1 را 9 08 عضوملا ةءاصلأ د تيبنإ نه عملا

 ضرالا نم ْنيطملإو نطنلا |

 كلا ذكو .ضرالا يف بسر اًعوص غوصيتلملا غاص |
 غاصو .هبف بسر اذا ماعطلا كي مادإلا غاص لاقي

 ىلا غوص يف لكني ام ميقتسم لاثم ىلع أيه ّيثلا|
 ةلكلا نم ةلكلا غاصو .ةضفلاو بهذلا نم ينادالاو |
 انالف هللا غاصو . ةصوصخم رتبه ىلع اهانبو اهجرخل |
 ىلع قلخ يأ هتغيص ىلع غيصو .ةتلخ ةنسح ةغيص ظ

 اولاق اهرو . نيسل اب غاس ىنعمب تارشلا هل غاصو .وتنلخ

 5 0 ل لعفنا | اًءايصنا لجرلا عاصنإو

 | قل يا : :راعتسا وهو مالكلاو تحل خود رالف ظ

 حوص

 |ذتاملا * غاص ةعواطم اًءايصنا ثرثلا غاصنا + ربحي
 | تاب بهذلاو ةضنلا ةيلاعم وتفرح ندو ل ءاف مسا

 0 اك باقلاب غاصو ةغاص ج يفإو اواو كح امنه لعب ٠

 ةفرح ةغايصلا * قروبلا ةغاصلا 2 .غاّوص س ايقنأو

 باسو ةروس يس رع هبو.رذصم غوصلا * غئاصلا

 .ريمالا ترض م ند كل اوك وهو كلملا عوص كالا

 جروصر» لاقيو. لاوس ١

 ل ناغوص اهو. نب ا هوس يا هيخأ

 ردم ةناك خا وص يرَقو

 مه وأ نايس يا و

 «نوعل

 ا ىيمف ع ةدايزو عه ثادحاب ايف فّردتبو

 | نم يناوالاو ىلحلا غوص يف اك عرفلا يف ءانعمو لصالا
 برضلو م غوصك كلذو. ةضالاو هدا

 | لالا وهو اندضي رسال لهو براضو

 |يف ركُذ دقو كُرشلا فالخ تالماعملا نم غاصلا
 | .طقسلا ةلباقيو ميلسلا علا ضيا غاصلاو .كر ش
 | ةغاوص وهو .ةّرملا ةّغاوصلا ةماعلا مالك ىرم ابهالكو

 | لاقي. عونلا هي واولا باقب ةيصلاو . ةغوص يا ىبخا | ما

 ظ 0 0 ص ”ماهسو ٠ ةنادح ةغيص انالف هللا غاص ٠

 ْن هاوه َُك اقيو . ةدحأو ا رل>أو رلجر

 أدع 0 جرعرك لصا نم يا ةعرك
 اي رمل كيررت ىيراطملا ةليماكلا علل ىو ملا
 .اصدام فورا ةلكلا صحم اع مانكسو اهت اهتاكرحو

 ةغيصلا لاقي نا برقالاو . ناف ىارتم ةغللاو يقف 3

 .|ةينبالاو .عوضوملا ظفللا يف ةغللاو . ةروكذملا ةكيط
 | غيصو . ةصوصخلا تانكسلاو تاكرحلا عم ف 1 1

 لحما ةماعلا دنعةغيصلاو . اهوحنو ل اقو انربخإو انثٌّدح

 +اضيا غاصملا اط نولوةيو .اهريغو ةضنلإو بهذلا نم

 .زابحا ةغلقو غئاصلا اوفا ناب 3 هصلإو عاّوصلا

 |ثيدحلا ةنمو .مالكلا روزاإو باذكلا اًضيا غاّوّصلاو

 2 رباذكلا اهقلئتخا يأ غن نوغاو مل اهغاص 0 هذه

 ةديرثلا ةغيصلا اة هش دو فرخزملا ب اًذدكلا ١١ غيصلا
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 * ملا اغاص ناراويصلاو . ةروصأ ج هنجتارل اهتتلرأ
 راوملا ع ناريص جرفبلا عيلمفل راوصلا ُْ عل رايصلا |

 2 هل دحاوال ةنم عيبجللا وأ ريخصلا نو 2 |

 ةبللإو لفل ١ لصاو رهنلا طش ضبا رؤّصلاو .ناريص |

 برض نامل ةبللا 00 ثيللاو سوم اهلا زل فو 0

 اًقرع ع ةرأك زجارلا لاق. مانع ةغيع ينعي 1 يا“ هروص ْ

 .هتيصان رعش وا وبل نم يأ وروص نمالئامأ رؤصلاو

 رعاشلا ل اق .هبف في نرقلإو ةرئوصلا عجأ
 تي ةادغ مارت دقل

 م ال اذيدش اع
 يلكلا لاق. .رؤعل ادي ل وب رماطقالا وساق مح

 ةرمسل ١ لثم ةروص عمك وف لاقبو :دولعلا ام يردا ال |

 0 نسل أرق اكو حاورالا قوما رود يو : يا نو

 ملا دازملا نال وبلا دارال ناس |و .رّوصلا يف وكي
 8 تاو مالا ثمعم ١ قرا 4يف 3 4 يذلا ة ةيابنلا مول

 5 ماعلا نايطما راض د« ل بكا رّوصلاو ٠ مروبف|
 سارلا مذ كلا هبعو مدلل ةروصلا * ةئراف كسل[

 .ةرّؤص يار يف دجآل ين لاقي. لدي نا يشي ىت>أ
 نوي كلا دا ع روض اني لكو نلكملا تشل

 ةراص نم ةروصلا قاقتشا لبق . اهريغو حاورالا تاوذ
 0 ج ةّمردو بش ىلا ةلئام ةروصل اف ةل اما اذا انكمملا

 يراوج فصب يوما لاق .روصو روصوأ

 نم ّنويشأ اهميعا ءاصاخلارثب

 ارو اها باص ف م نسحا ع ندهو

 كل .برعلا دالب نم ةانهدلا يف ناكم مسا هاصلفملا|

 ان ويعلا ناسح ُِق ناكملا اذه رشب نبش 3 :راولا هذه نا

 ىنعمبي ةروصلا لمقستو. ررصلا كباس قع بكار
 ىلع ءمدآ قاذ هللا ترا ثيدحل ا ةنمو.. ةنصلاو عودلا ظ

 يا اذكلقعلا : ةروص كك نيه ةنمو ١ هتفص ىلع يأ هنروص ظ

 يئاةزوصلا قاطنو. ةئفص يا اكو رمالا ةروصو.ة ةتكيح ْ

 امك اين أعم ىلع مرا كا 3 كولا ١ فرع

 و ةروصلا ها ةدهاشملا ةارهو "لآ ١ ٍْش ه لعلا

 ام

 ور

 ريب ام اهنمو . ةارملا يف ليتلاب هيبشلا لاشمإو شل
 ادراج يزص عنو و جراخما فاك 4 0

 ْ كردي نا نكمي ام اهنمو.ةينهذةروص ىو نهذلا يفوا

 الباقر ءاضيا نيعل اب وسو ةرهالحلا مرادك ىدحاب ١
 | ةلصاحما ةّئيطاك لفل اب ةوشلا لص هب ا.ه اهتمو . ىنعملا

 |ةداملا ةلباقمو .اهنمسٌعرلا تابشنلا عاتجا بيسبربرسلل
 || بيترتهيا نمو ٠ ردرسلا عطنك ةّيقل 0 يشأ هب أ ىنعم

 | موصل ةروصلا يثو عب هادم عضوو ل اكشالا

 . ةسوسحم تسيل يقل | يناعملا بيترت اهنمو. لكش لكل
 |دالكتو بار اوزنلا اولا وص ةل كمل ةروض ل اقبف

 ةروص هذه نولوقي ضيا لاغقلا لد ةماعلا دنع ةروصلا
 (| لائيو . رنبلا عيطت راّوصلا |١ * ةنالف ةروص هذهو نالف

 || يذلا لجرلا يا) يد اذا بيجن يذللراّوص ٌروفصع

 || يا ريش ريص لجرو. ةروصلا نسما روصلا 6 ( بيج

 ال ار د اا ور افاق ملا ىدحب د

 رعاشلا لوق ةنمو .لئام ياروصا لجر لاقي
 دمار ظقاوم يوه ييتسمو

 ُرّوصأ جمسلل وه وصخ 00 ىلا

 | روضح روصنلاو . ةريوصت ةدحاولا ليئادلا ريواصنلاو

 || كارتشالابرٌوصنلا قاطي ليقو .٠ نهذلا يف يثلا ةروص
 | لياقملا مهلا ترم مسق ىلعو ك اردالا ىنعبب ملعلا ىلع
 |لعاف مسار 100 مىفعب هيعسإو . قيدصتلل

 ظ ةنال ىلاعت هللا تانت كلا رّوصمو ريوصتلا ُه ةتفرح نمو

 دارانا؟ | عابنكو اهرويص دما

 | لظيف ةدحو لك ايو هدحو لزني مينللا نمزسمللا»

 ْ الغيم ص وصأ د ةهنمو٠ .تيضلأ هام لك رف

 0 نأ 8 . ةنيمسل | لئاخلا ةقانلا صوص 100

 | خرف ةماعلا دنع صوصلاو . هل ل! ال ام يوصتسي

 ظ ةنطا وه مدنع بالا صوضصضو٠ناصيص 3 جاجدلا

 |وعصلا اهباقيو .وافسا نم اهيلع رودي يقلا ةنم ةدئازلا

 ١١ نم 2 يذلا تيزاأ ادرا ةص'وصلا ١ .ةالعا نم

 ةدئأز از هالو. زوملا| مايا نم ٠ يصوصلا *رصاعملا



 رو ب

 يفرشنني يذلا ن-كاركذلا تّيصلا * ةيبظلا توصأ
 : سانلا |
 خئاصااو ةقرطملا اًمقبا تيصلاو . ةعبقل إو ةنسحملا ةرهشلل |
 ىاولا تيلُقف داصلا رسكب تتوصلا ةلصإو .لقيصلاوأ

 هلع ةماعلا ٠ سال نب ةتيص بهذ 3 م .٠

 ثنو ق رذلل لعف ىلع هوثإ مناك. مرش دعل 8 0 دأب ظ

 ةتوص رغتتا اولاق اورو. مولعملاركذلإو عومسملا ثوصلا|
 كتيص نولوقي ةماعلا ضعبو .تبصلا ىنعمب سانلا يف
 وا 0 ْلع لعفت نأ كابا ىنعمب ان

 ينغمل 24 | همست ةناعلاو . تيوتا ريثكلا تي ٌدرصلا

 »< تيصلأو 0 | ةتيصلا * داصلا مث "و ثوصلا ند

 لالعاّلءأف تويصلا ١١ ةلصأو .توصلا ديدشلا تيصلا

 تاوصمرادلاب ان روكا تاودملا يلي |

 َفورحلاو توصلا تك دل تراسل 8 8

 :كاباعلا اولاو 0 | الإ ف ىو نيللاو دلل فورد 9 وصلا ا

 ةمافلا مون ةاضتلاو اما تان قالو
 .لوغبلا مالكلا يف ةل ريظن الو نّدوصلإو نتّوصلا

 ةدئاز اعلاو الا

 لجرلا لع تت ذلأ

 ديد ند ٍٍط ممدنع جاصلاو ؛ِهيلَع تعفو 0

 ير هفاقلا دنع جاوصلا

 راي 1 0 ا الا ا 0 000 |

 5 3 00 هلاك 3 ةاخف 7 ىلالا ل يأ ظ

0 

 ةئحوص 3 702 ادوص * ةحوصإ ين ثلا حاص

 ينلا 0 0 ساو 2 3 جيرلاو سدت ثلا ظ

 لا . تشن احوصت ا

 اجا طرأ يثلا حاصناو .٠ يابا نم يصتكر 1 ْ ىقشن |

 ا هود ةيفو 0121 نس

 لدالا قّرعو صحا حاّوصلا * رانتسأ رَث اأو ب ظ

 علطو ضرالا نهد ةوخرلاو نبيللا نمد امل 4 لع 0 امو د

 لدحلا لفسإو يداولا طئاح حاوصلاو حوصلا +«لخغا

 نيب وك قو. طئاح ةناك ةارت غافلا ة ةهجو وأ |

 | ل تب يأ عابسلا ١ ةنلكأ ىدح نيحوصلا |

| 

 تيل 5 ةحوص 0 أو ادب ١في القرا ا

 يلع رثانتو رعشلا نم ققشت ا. ةحا ا<صلا+اَنلاواولا

 بايقلا نم قدنللاو ضرألا 0 يرا#لا ضئافلا املا

 صربالا نإ د لوق ةنمو .اهريغو

 ةءرمم ناعيفلإو ضورلا صاف

 رحاصنم ا قت رم ناي نم

 تخاس ىنعه اهو خوممت ضرالا وب تخاص
 ةخاصلا * ىقصاو عمتسا ١ ةفاضاال خاصا # نيسلاب

 ج ةيهادلإو هرثأ شي ا ةمدص نم مضعلا يف مرو

 لجرالا هيف خوصت خاوص لب خاصو تاخاص

 ب 8 دقو يناباا١ فورح نم داصاا - دوص

 اكتم صت داصلا دّوص» تاداص ج بابلا لوا فا

 ص اطوا يف هلونل نارآلا روس نم داص ةروسو
 ارا

 سا 2

 ما عتلاو . تّوص اروص رول لجرأ

 اارمتلا ةيزطو لا ةتنغواض ل اتي ةدهوأ هلاك سن
 ىئدجال

 ةرثبلا ة هرويس منع ُةلوق 0 0 هر دا 5

 نيدخالا نياق: افرشكو رشكو داصلا 1 كيلا نهد رصف

 لاقيو. هيلع هب ليفأ يأد لا ةيجوراصو .رغلا

 ئئثلا روصو .ةلصفو ةعطق كيسا كدلا ”مكاحلا راص | س
 سلا له رم و ورح ع ]ا 1552

 زور ليخل وهج !ء شر روصو ةمسرو ةشقنوالكشو

 وت : اوت را .هذه وا كلاما ةراصاي ةراصأو

 |١ ةنع 0-0 ةروص هل تراص يا هل رّوصتف ةتروص

 ارايصنا ثلا راصنأو .ط وقسلل 3 ف وأ طقس يا روصتف

 ىلا هلاما يا راصتاف ثلا راصا لاقي .راصا ةعواطم
 نم عيطتلا راويصلاو راَوصلا * اول لام هده
 هل انلأو ةيبطلا َةَحي ارلا طل 0

 هاوقب رعاشلا امعج

 راوصلا 4 اذا اهركذأ ذآو ىلإ تر كتارا 3 اذا

 اهينيع ةيباشمل رثبلا عيطق 4 هيد دور لاف اه 0 أ

 دقو. 5 تلبشللا ب

 3 0 1 8 8 ا ناسحسا بس 9 < ككلا رك يا ةناحاوص "ا شابلن ناحئوصلا | |
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 0 توص

 كك 5 5
 هز طبخ 8 طبخيو نيييصت ءاجر يف زو ةيبيصن لأ 4 3

 ب وقماناو واكل ضبا تاق نأ يل ١ يا نييباّصملا ٌْ
3 7 

 لي هو 2 7 كو ةدشلا إو ةيه ادلا أو ةيلبلا ل |

 ؛فيراضت ةلصإو ذو ذاع وللا ب تتاصم ب ناسالاب|
 ذا فرج !وهبش معاكي ا دئازل اب ؟لصالا !وهبش مهناكف

 بئاصم يف ةزش يول ةفونت يف دئازلا دا فرحت ءلصالا|
 ةنكلو بواصم ىلع اضيا عيجت دقو . فئانت يف ٌةوبلق اك |

 تبكعم نيبعلا هب”قري يذلا مضااو عصلا
 قبوش برعم ةناليق كبوشلا روهشملإو .ةيسرافل ابه(وجأ

 ةيظابرشلا نورشملاو: . ةيبنعا وتم. قئائؤدلا

 نيشلا باب يف ركذ دقوأ
 نوع تاع[ كل 1 هريجو ناسنالا ع

 معو رعت عقاب نم ا

 «ليقات باجا يا ثتاصناف هك عدو. راو" يف بهذ ظ

 لكراا كانمنإل ثلا ا كاكاو
 ةيلاسا] انة انت ]كفا ١ ةناك ءاننالا دعب ةتفاق ثوتسأ

 ارز نم ناضل

 اهشاع ةديينطا ناهد ن؛رصلو

 اناصناف م 1 مث اًماع نيعسن

 هضاي لعل 1 ارلأ داوس داع 5

 أتأف يذلا بايغثلا رش ةدواعو

 لوأ فو ذم يأ مرا لوالا تيبلازغ لعج دقوأ|

 يشل نأق“ ثوص وهف فرح لع 5 م نا ملا نب

 | أ | تكص نب 18 ثادحأو ىدأت )

 هادا تاصناأو. كبار ىع ةناصا تاع اتبوصت |

 رخاالا لوق ِق كنس ع لوا نه فرح

 ايجرير ذره دال كلل لقا كلوز انآ: الد
 تاصلا * توصلاوذ تئاصلا *رعشلا يف ٌبميعموهو

 ةلصاو .ت ملا ايف ل تاص[لل رو: "نسل لا

 ت'رصلا * هتف دهب اىقمق اًنلاواولا تيلقف ثوصأ
 ا علاإو عطتلاو عرتلا دنغ ةعمنت انو ثدصمأ

 اهامجي عطقلا وا عرفل اب عجُرَت ببسب ثدحت ءارملاب ةمئاف

١١1 

 [ةكلابو برشلا دنع لبالا رفاشم توص بيشلاب دارا | جرخي املبق .ثاوصا جتوصلا عّمسُف خامصلا ىلا ملا

 ا نأف : ل وهف ى دافا ن او . حنا وه 0 كفي 0

 ظ د د و نع نم 00 وأ لك ار ناك

 اذك .دلَكف ةةلث نم وا .”مالكف دافا وا . ةليجت ةدوصتم
 اًنضيا 0 مالكلا نال رودنلا ن نم ةيق 0 5-2 9

 الف اوك ديون رح نك ناك وكف هك

 0 2 2 ةدافال ان هلع تل ناك اذا ا مكلاب ُّن نص

 ْ ةّرح ريتك لوق امإو: وس ركذل ابا تودلاو. 5

 ةميطم حزما ب ا ا

 ثوصلا مدد كا يف! لئاس

 أ ا ةاعح اذطو ةناقع :سالأو راحو 0 دار اف

 ا

 تك لا تراس اق نيدو نيزمامدنلا 1

 1 <11 ىدأتن يتاا ةصقلا هذه ام دار ا 56

 مهضعب لوق هياعو .رعشلا نم ب نورا دا دي

 راسو هل ,ةليصت نم

 | يلع ام ريصف اني وص يل رجم غو

 ىأ توص هب يح رظفل ٌلكةاغلا دنع تاوصالا ةاسنإو

 0 ابك ناوبحا رجزل تبوصنلا تاكد هب دج 26

 ٠ ٍسوقو سرغفلل و 'رأكوئاعدل وا٠لغبلل س دعو سرفلا

 كرس واءماكمجونلا وا :يَوكبجعنلل وا .بلكلل
 توصل ق ' تاونمالا كح ىتزموزااكلا ةازيغا ىلا

 ف 0 توصل قاطو .كحاضلاتوصالذ 3 و .بارغلا

 ديدخل

 0 ل فل 0

 ءامو . ىلبالا برشأ بسور نكن . ١ ع توصل ل

 اوك عقوم هءوقول ع 2 دقو. 3 0 2.

 نتا ة م ا ِى 8

 ملغم يف بيشلا مسأب نيعادت

 مالسو قرصب نم ةبناوج

 ضيا هلوقو

 ةنو انهالاتكف رطلا نسعي ا

 موغبم ءاليإ مسأب ةياناني عاد



 ظ طويلا *« باص عج نايثملاب ذ ذاذرلا نم 4 هيلع أم اكل غوسبال يذلا مالا سفن 0 تباثلا رم

 ظ زال مالو را تاطستاضا وا تكا بالا فا اطمن ىلا قرك علا 3 ا
 100 ا را ااا ٍصلا * هرأي خو يف أحل اًقباطم جراخلا يفام هنوكي يذا | وهّقحإو ٠ جراخملا |

 لالعا لع 005 ومص ةلصإو ا - ١ رفا لوفئو . نوعاطلل باوصلا ليست ةماعلا او .ىهتنانهذا
 + اذوذش لالعا نود نم بويص ليق اع 5 علقو , دش باصلا * ةدشرو هلفع يا ةباوص باغأ

 نوصل

 يلَّذهال دفنإو رم رش ةراصع باصلا ٌئردوجلا|
 ْ ريس للا 2 ةرأ يلا ظ

 روك ةئاقلا ينك ع تكا
 .ربصلا ةراصع وهممضعب لاقو .يدابازورونلا دعو
 بوصل * ةباص ةدحاولا . نبل هل رحت باضلا ليقوأ|
 ةيقلاو تدل
 لو ينعد طوق ةنمو .أطخلا ٌدضو هيبشدلا ىلع ةلطعلاوأ
 يالا لاق . يبإوصوايا يلوصو يلح ظ

 0 1 ٍلوغ موي ةماما تلاقآلا |

 ردحملاب ةيهناق بوصلا وذ باحتا|و

 ويح ك4 ناو "يلع يبوصو يإطخ اننا ىن ىد ظ

 انة كلعا ا نأو يلع يلاوص و يإطَح ناك 5 يأ 6

 لالا 3 ةاسلاا+ ضصاقشنيز لك قانا
 ىلإ ةباض ولفع يف لاني قفا ذه تعديلا
 ٌنءاوا عنج لك ةبرصلا * نونجلا نم فرط بف ظ

 نيرا نومسي للا لها تّكشلا نبا لاق : !اعطلا |

 والف لع و لمرات ةبئصلا ||
 مونلا ةب - لي يأ هيدي نيب يو تكلا ْ

 1 3 27 1 ين وصلا * هرايخو مهابل ظ

 طقرالا ديمح لوق يف نابيصلا

 00--- رخوهوأ بوصلا وذ ب احا | بوب ل

 | بوماإو ٠ لدلاو يازلا يف دادسلوطَتما د ةباصإلا
 هارد راو فلاظالاو كسلا كنَصَم تاضلار :ةرلا
 "اخ ”؟ياع مالسلا يدهي الجر مباصم نا وأظأ

 باصّإو .”لظ لجرلا اذه مدباصا ن نا ةلاظ اي يا
 فلل ادا كلذ ءاضبا
 نا هعفرو رفر قبب وكلا ا كثمهإ ِ

 او.هبوذوأ هن دب ية قا هيام

 | دق ٌةيراَخ كناكو :اهربخو ا نا منا باصم "”توكي
 نمش لا كل انف ينابملا للاب ىتازلا ةرصصااوب كتع
 فالخلا ىدامت الف .بضنلاب ايا ل هيزاملا نايعابا
 لاق رضح املف ةرصبلا نم ناثع قار اضحاب قئاولا رما

 | مباصم نا مولظارعاشلا لوف يف لوقن ام قثاولا هل
 م هَجَولا لب لاقف.ةيصدت ما لجرلا مقرن دا
 ا مباصم ن نا ل اقف اذاملو لاق .نينموملا ريما أي

 لظربخلإو .كب لوعنم الجرو .ّنا مسا وهو ع ع

 . ”لظ اديز مبرض نا ةلزنمب وف تييلا رخآ يف يف روكذملا
 .فرصنأو 0 رانيد كفل هل رمأو قثاولا ةنسحت“ ف

 ا هميفلا لها نمل َلِحر هدصق دق ماياب كلذ لبق ناكو
 | ةئام هل لذبف٠ كابو ملا قاب 5 افك هلع اعل

 0 ليلا نم يانا َّك ود

 رظملا نابيص ضفني الغ راض

 داصلا رسكب ( نابيص يا ) يوُر اذا العلا وبا لاقأ

 نوكي نا زويو .ناطيحو طئانع بئاص عج وهف

 دارملاف تنل اب ناَبْيَص ليق اذإو .نامرح لثم اًردصم

 حورلا نم ناكر الم اطدلاةل نال وتقتل

 ه١6

 داع اف. 1 08 و ةناس هللا باتك ىلع ةريع ام م

 هر نكهل قافو ةضقلا | وباع ّصقو ةعيب لصي / ملوفل هيف ةايلا روهظ عنتي سولو .رطملا نم باص ام هبأ

 | يف ييريرحلا لوق ةنمو . نونا نم فرط هيف ثباصم | هّبش ةريغ لاقو. دوعلا نم لاوطلا لذغلل نائيعو

 | لع ةمالف دّربملا هدنع ناكو هدر ىلع صاف رانيد
 ظ نريضتي باتكلا اذه هيدا ورقف عم كلذ

 آن 1 نأ ن نم تف هللا باد ا 1 ةياقلث نم رثكأ

 نأ كبك كد ربللا 8 زنم دصق ةفياخلا كنع نه ة ةرصبلا ىلا

 ظ ا ىهتنا .اَلا انضوعف ةئام هلل انددر سآبعلا ابا اي

 نا



 بوص

 تاذ ةقانو .جايغإو لابصلا ديدش هيلا لداص وذ ظ

 ليبصلإو لدهاصلا ثوم ةاعاصلا * كاذك لهاصأ

 تارضااقبا ل خازضلاو لهاوص ج ةلعاف لعردص.

 لسرتلا تور ل عا كح قا نأ ذل عاملا

 ا ةدحو امام لا نبحلا فل ضااخأا
 2 توصل فد ال نصا لوخاو 3

 اودع ضل «ةقلما زيكمك لا حلع يا

 لاهصلا ىنععيأ
 ميما« معبصلا لع لح لجرلا مهصتمهص
 وو همي حاحا ةيسلاو ةءرتالا لات 4 2

 الع رشلاو رخل يس ظل اا

 ! | ًاخبلغ يا عضو ةيص 0 *(رحاسلا يا : نهاكلا |
 كنود ةيهيصلاو ةبهيصلا *«هيسأرأ عاق روأ ديدشا رح ظ

 هلام رثك ( يواو ) اوهص ىبصب لجرلا اهص
 ةباصا مص ىبصي لجرلا يرصو . هيسدنف حرج ةباصإو |

 بكر ةاداصم ربعيلا وا سرالا اص * يدنف حرجأ

 ”نالفو . ةتوهص ىكتشا ةبصا سرفلا ىمصإو .ةتوهص|
 رضره نم م

 يتيحان نم لهسا ام ةريصلا * ةبيصب أ

 ةاهصو تاووص جوانسلا ردكم واق سرافلا 5

 ضرالا نم نطل إو . ىهص جةيبارلا ىلعا ف د جملا
 2ص جانام بف لبجلايف راغل اكو لبالا ل اوضويلا يوأت

 د٠ ص يف دوهيصلاو ديصلإو دّوهصلا
 . لزنو بصنا اًباصمو اًبوص بوصيرطملا باص

 انآ قرنا فاو

 رعاشلا لاق ٠ لزنو ٍلَد نم *اجاَب وص ظ
 ونيمار ديو ينايتسلف |

١١1 

 كيلخلا يبأ 5 ةنمو : ةباصا ُْي 2 م

 يثلإو 1 لواهدصق ةبوبيصو اص ةيمرلاوخن ميسأإو

 بارض تار ىلإ | ىلخلاب 00 تضرالا 0 ةوضومالا باضو
 ٠ حلا ةباصأ باوصلا ّلِيقو 5 راك غوسي ال تاك رف تباص تازت اذا ةدثال لوقو .رطمرطملا اًنالفو

 | وه بابصلأا نأ قحاو َّق دصلاو باوصلا نب قرنلاو ةدصلن ساطرغفلا موسللا تش صو .اهرارق ع ترانص ا 0 ْ

 ع

 ينباصف هان 5-5 امو ىرو

 جارت ماهدلاو ا م

 نا

 ةيار 0 تيبص لا الف بكوص
١ 

 |محذلر
 ا ]5 ةسوإ# دلع هةر ةسارو ٠ باوصلاب هل

 ألا ماو اور وواسع مارب
 ظ يف هلسرا سرفلا بّوصو .بقنيو هلع رثنيو بد وضيو | م

 رعاشلا لاق . يرججلا

 ميغ بوص هناك ةنبوصفق

 ْ ارضحا اا يحاضلا زعمالا ىلع

 (| لفسا ىلا

 | د ساو تباوصلا قو انة واصت راض ويففرام هر

 هلامأ ءانالإوب 2011 - هاا وح موسلا كا

 | ةدصا دع ةناضاو راو هدصت ةباصا ةيمرلا ممسلا
 اال اصلا قل هلع هب اي زاولوقا قيل جرل ا هناضإو
 ظ يش || باصا لاقي ةدار الا قأطأ. وه ليقو . باوصلا

 | ًاطخاف باوصلا باصا ملوق نمو .ةدارإو ٌةبلط
 | تاما راع ةنآرهاظلاو (باوصلأ دارا يأ ) باوجلا

 | متوةنارهادلا مماضإو .ةلصأتس |وةكردإو هدجو هيثلا
 | ةامرونيعب ةباصاو. اهب مهل يا ةباصمو ةباصا ملاومإو
 | كلا ني هو اهماجو ايلات ءارلل نه تاصاوء اهب
 از ل | دلف يصل تاما ءاهننر ةنحلخلو فاطعا ٠
 | عا لود دامو علا بكمل ةنكرداو
 ا ا فاست كيت لك يطنا ذل باسناو
 || مسا بئاصلا * اًباوص مار اباوصتسا ةبوصتسإو ةباصتسا

 | ”ممس ءطاوخملا عم لثملا ةنءو . 'طاخملا ٌدضو لعاف
 او اطغش ثضو ةوحاوب قالا افاوصلا تنام
 ثادهتجلا عوررذلا يف نالّعتسي أطغلإو باوصلا تاكلا
 ذاو . تادقنملا لوصالا يف نالتسي لطابلاو نحإو

 | قو .اضبا هنودب دجويو باوصلا دجو باوذلا دجو

 | رمالا وه احالطصاو دادسلا ةغل



 لص نروص

 ءابعب ه2 مك ج اع لفقالاو 0 ورعحش ضاع لف اخي |

 01١ ناو هاك فلست ل اسفل عيبص ءادعالل للعلا

 كافر رنا نسيك ا( هللا دبع لاق. ىللانكا نك

 يسار نيش مدد فو هدا لالظف

 39 اذدلا ع كت درا 2 قادنعأ ْئ

 دادعا هو مييف ةبوهصلا نال مورلا ةلصا نا ليقو
 داقحالا ٠ ناطينسا ن نع تكي داوسو . بر ءلل

 طي اقر 51 ركاذ بهاص يطأ 1 ... .:ساجصلاب

 قتحولاو 2 اوشلا فرعض

 فص

 ع
 ةعاضق 6 ىلع

 0 مس د3 2مم 07 2

 و ناحرصلا * ءافاب هرؤص ادهص هديصبإ ةهدوص

 طادخلا

 اج ءايلا ل ادباب ةياهص يا يم مص بو -

 ةدشو يراها تينا كلا دهرصلا 37 ميسا كوبل | د

 رد < اذا ند مضل | اذا فكم لانيال .ةالفولب وطار

 عر لعام لانيال ”هالف دوهيصلا * لدم هسار فو

 عم يا د ةوهص

 .ةباذا ءوشلاو ع ريك 1 ارهص رو ىف ةنريص

 مويف رداصو مولا رهاص ا ةرابصا أب ة هنه د نبأ ار زها

 و

 .ارهص مط راص رص مهفو مهلاو مم رهصأو ةرهاصم
 رهصنأو .٠ ضعب نر. ةضعب اند شيكل شيجلا رهدإو

 ةباذا يا رهصناف هيثلا هابط افيحررتسا طر اطال
 ارا لا هاو. درايش اهلك لكل راه مسام

 اًراريبصا ةابركلا راهصإو .ةباذا ّيشلاو . سءشل رح نم

 *«نيسل أب روهاسل اكرفلا فالغروهاصلا *رهطصا نعم
 لاو ورلاو مشلا نم ,ةعطق لكو بيرخأ ام ةراهصلا
 ةيودخملا ةملوحو ةبلرتألا ريصلاو' زاككإو ٌردصم ربصلا

 لجرا تدب جوزوربفلا اضيا رهصلاو .ةارّوصو راهصأ
 مهنم دحاو لكيا) اضيا ٌراهصا ا جوذو

 أولا كني لها ناني ميقا ل كان( نا
 نمو (ليلخما يل)ل اق لاق :ليلختا نع (ةجورلا يا)

 ني تب بلا ريض اًدعف ءانلظت هلم كالا +رعوا

 فما

 | الو 2 هلجرو د ّّك طبخ ٠ ريعبلا اًضيا لهداصلاو | ٠ امي قانخ ًالاوأع 2 3 ريصلا لعجم ع نم برعلا

 و هنسفن ةَخ 1 ةدجاوب وغرب اذا مم تربصأو مويف 117 يا مهلا ترهاص لافي

 ثم 0 و م تالا 6

 ودول نس زهر فعل اون يلارعالا

 بص و كليملا رابصإ ّئ دايما د وق

 اهب اوناكول قطاوم يف

 اباوع رجودتو اربسسن وأ راوي

 أووعكس

 * تابارتلا نم ةحاكت لحي نمربصلاو ةحاكت لمجال
 ظ ءيف رغ نازو ىلع ئروصلا * ربصلا كتوم ةريصلا

 +« رص ج مشل |بيذمو مل ملل ١ يواش روبصلا * جربصلا
 | عام يلع ودنيا ىلع 0 *« بئاذلا ريهصلا

 ظ / ووو رفص ن

 ظ هييف د ضوح 0 جرم 1+ جررص

 08 ةرربك هكر جيربصل نا روهشملاو .خراهص ج هللا

 الاتي جوراصلا 1 زم رخل أم ٠ عجل د
 جوراصل اب ةلومعم يا ةجّربصم ةكرب

 | قاصمصلاو .ةباصل ازوجمل | ىباصرصلاو قاص,صلا
 | ىلصلا نم ةناكو يزرطملا لاق . ديدشلا تاوصالا نم
 داس ملا ومعمل ل) للا نمار ةيدفلا توات فدو

 لببِص هبه .ديدش كح ةماعلا ذنع ةاصرصلا

 عسا ىلدخحلا

 ظ اص مص مل دأوقا مكس ةبصوص موقلاب هصيص

 ةواخر ىا هلل 4 ل أتي .٠ ءيشلا ةواخر ةاطيصلا

 ةلهاصو اليهص لهصيو لوصي سرفلا لهص
 | < ضع ىلا ارضعب لبص ليلا تالهاضصت * تّدص

 .بلكلل جيانل اكسرفلل امال عج دقو لءاف مسا ل هاصلا |
 يبنتملا 8 ىف مم با

 دقوت يقر جت انو سوذلا بلس

 د كي وتو لبإ ؛ادذو

 لجرو . يود هفو

 ه1١1



 و

 فسليج ةقانلإو . بضغ هبلعو . اًريكت هناي حشأ
 هن | .”صارمالا لعو.ريغت ةالإو .٠ لمفلا ىلع تربكتساف|
 يس هسارب عفدف اهنظب يف اهدلو بشت سرفلا كم ظ

 ىنالا ل م اذا نا لول ة 4. ع آو

 هيسا نصب ”ثنالف لعق كولوتيو» كلذ دعب ةسأز عفرو

 + هئصأ ج طبالا رَقَذ ناسا | اغراف رظش ني ماقأ

 ١١ سومافلا يثو )روتسا ك2 ناودح وهو ربو الوب ندا

 ريرج لاق.اًذج نانموهو (لبالا لوب
 ابالَم ةبسحت ربولا ندب ىّررعملا ةّئيس يف شو ظن

 زوجت ايمانا لوا اضيع ندلاو٠ .٠ بويطلا نم را بالو

 يذلاّيو نهال اق .زبخلا اهيف لع املا كدا جهتقم

 نائصلا * داصلا مب نك ةاياا هيلز هكقتخا

 ةمئارا املعتست ةماعلاو . طبالا رَقَذ ةنصلا * عاجنلا

 الجر لانا ]ابل ا * داصلا جتفتو لوبا
 اممغ لغم يل ابضغ نعم نالف 4 ٠ لذاغتم يا نا

 ُِ لليما هيلا ةجاهتصو جاهنص 01 د ميص

 ةيدووعلا |

 ( ٌيواو) ايّنصت ىنصتو ةانصإ لجرلا قصا -ودص
 |١ «ةانصلا ةبيصي قت وذو بكم اهرشردنلا دنع دءقأ

 ل «دلمل رصقلاودملاب ىصلاومامصلا«ةمدخل مزالملايفاعلا|
 ونصلا * ةعيهج يا هت انصب 000 ف ةيانصلا

 1 ءانلا هللا وا نيلبجلا 1 ب سيسخلا ( رخل 3 )ادوعلا|

 ونصلاو . ياصو وْنَص جامي نوكي رجحاوأ امن
 اىنصو دانصأ ج ماو نبالاو قيفشلا خالو ةلطملب

 ةد>او , لكف دحا اويلدان هيك ١ ناتلخن جرخاذإو

 ناوتص, د: ناتالاو رضالوار ثكل اب ةتصو ودلع نعم

 !وأ دعرلا ةروس يف ةنمو» ناونص عمجاو .نيثلثم ناينصو ْ

 ريغو نإونص ليخنو عرزو بانعا نم رتانجو|

 نم ناجرخي نيعرف لكيف "ماع ونصلا ليقو» ٍناونص ٌْ

 يا ناونص نانيكرو . وريغو لفل ١ يف دحاو لصا
 تخالا ةوئصلا * ةدحإو نوع نم ناعبنت وا ناتروا م

 بع ص

 ةيايخالا لبا تلاق ه.ريتسالب رولا دحا

 الأ 3 0 8

2 
 لبجلا قش وه لاقبو

 ىنع؛ لاعفالا ءآمسا نم فو مكتلل رجز ةيلك ص
 عيجاو نيش :الأو دحأو ال 9 رظفلب - كب

 17 د

 ادي : اناف نيرا لجراي مص تاق ناف دربملا لاقو

 الي نإ 1 00

 .هص مص تلقو !منّون تلصو ناو.

 تا ع

 ك1 كيب رجلا نانا ىردلا 2و ا تاوح ا نإ

 الب هصو. |موتسقو يف ام انكي تكفا نب نونا

 ا ا ا يك انو كب دك ولو نيو

 ًالاو .ةفاسملل ارصق_لعف مسا هنأ نوي ول اريتعا لعنلا

 قع ا قر. دصمل مسا وف

 د رع 2 ع ص

 ناك ةيورصو ةبييصو اص كف ”ةرعش 7

 بيلا 4 5 للا صا ا 200 ةرّهح هيف

 ا اهو .باحا ىلا ناضلل اعد بهاص كطالو
 1 3 باهصلا *«رمالا ةانب ىلع نوكسلا ىلع 2

 دي دل سب يع 00 دا| عضوه و وا ياما لامحجا

 1 ناب 5 لعبلاو 0 1 يذلارف لا ضايبلا

 عيعومو وأ رلغ 3 5 ص كا : دول 12 27

 هابرصلا * رعشلا ل ةرهش اول ةرهح هناك 2

 ضيا باس نمد ةلوصعللا وارجو بيصالا ا

 ا ال كلفة لوب 5 اكاط مم 3

 راحل موبلاو رح ةّدش بهبصلا دايما -
 ديد مضلل اها اصلا كلاس نابوطللا علب
 0-00 9 :عضوم لو ّ اولا 0

 نمل رحل ببضألا *ي هيلع ملا يون قح

7 37 
 0 5 00 عل بيدالاو ةفاوجا نش

 ناموا رهاب طاراخ عدلا كارلا
 كرولا

 هو درايلا موولأو تاّيبضال انهمزال وذ ةعججو نيرعل اب 5-2 تيغص وسج وصلا ا علو تنبلأو ةقيثشلا |

 ك0 م ع

 حس سل يي سس ل بيبي سيسبب

 اقر



 ارح هلع
 .ال ما نفلا يطعأ 1 اوس عئاصلا لبيو ةلجر هيريوأ ظ
 ماسلا مئاطما جرا ةامويف عيجي ضوحلاكحبصكاوأ
 ةعنصااو :نوصحإوةروصضالا قف قاملار كالا ذر

 هام اهيف عيجن ضوحاكو ناوخالا اهبلا يدب ةوعدلا
 مسا عونصملاو . نونلا "مهب ةعنصملا كلذكو .رطملا|

 2 :دللا رعشلا تيبو.٠ "2 قوبسملا يشلإو لوعفم ظ

 وكل نزح عمم ل اند و يزف

 ةاوعد تابثال برعلا ىلا ةبسنو ةعنص ةاحلا ضعبأ|

5017 
 رب عص 5 هل

 جاع ا نب ةي اقر لاوق يق غنصلا - غنص

 خام ا لاطحالل راج متصلا نينللا تكلل
 ها طخ مزيجار ازيسأ يف عقر فص مآ

 كاذكلا وهو غوصإ غاص نم غسبصلا |

 اهضعب امو افاذضا ةلع> ّينلا فئنص - ىفنضص

 .اهيلانو ١ اويل بع :دلا تشيل صل ُ هو 7 9

 والات لا ندهو | ةنعو فرو تناول كتل |

 كاك ل قا نب هللا دبع لوف ظ
- 

 5 نمو 4:5 ن“ م امو وى >1 يذ َناوا ا |

 نع ابذك هقالئخال 0 ١١ تدي لعب ا

 تالا ظرالاوتا فاول ةماش كتاف رم

 يأ اذك؟هط لاقي. ةيضلا كح اصلا + قارياللاو طفت

 0 ع ل م . ين عودلا كلعح لا او فنصا و4 ةنفص

 20 كنان جاهم ع 6 : يأ ةعتمالا نم 2

 يذلا ُه هب :اج وأ ناك فاح يا ةهيشاح بوثلا فنص و5

 | نييفطنملا دنع فنصلاو. بدطا هيف يذلا و اهل كامل

 .يئدن ماو تكول اك يضَرع كدي نينملا عونلاود

 تركك نانا كلا علل حارا تاييزإلا د

 قرانا رول قنظ رك اجزأ تائانلا اهيا
 اذه ىلعق .اًاسفا ةئلاهلإو اًقانصا ةيئانلإو اعنا

 نوال ف نينقتم نيرفك لع لوتس للحمل

7 

 أ ةقنصلا * 57 تفيض عج فن نيل 7 2 انك 0 ءعنص ًدخ 57

 ناص

 * ةصلا
 ص

 كج درا نم

 ةطوسم وهو ةيلقافلا قوفو يراقلا نودوهو ١ ادوقلا

 َج 0 قعملا ماعلا 0 7 تو ىلا

 1 5 را كلفكو# تاياصل

 2# ةفنص ب ودا نم ةفدصلاو

 كنوذ تفانص 8 201 ناصتلا < 00

 2 ٍنافنص هيف ام رجتمأ | نمو. كيكلا طاق

 ا 1 ريش اديدأز# ةاجخأ |دنع فنصملا نبإو .بطرو

 ةروهشملا كل ف 2 ا 2 ١ هييبأ دل حراش دوه

 دلو« هيوثا لك نم. افرصلا رفاتصلا ذل ردكم
 | يا ةّرفاتصب هللا ةنحإ 1

 رع ع

 ةققعاو باقل فرعي ال هيا َة :رفانص

 قفاخاب ضرالا عطقن«

 4.اع ودضأ عادي 13 رفاذ اكص ىبصي ةطبأ قنص

 فنكبتملا قناصلا * هيلع مايقلا نسحاول ام يفو .ّرصا

 ةتص ج (ديدشلا نتنلا باوصلاوا) بلصلا ديدغلا

 ىيصلا * ريدملا ة توصلا ديعبلا ٌلمجلا قاتصلا
 ل. يش
 ع

 قنص لجرو .قزاصلا ىيّصلاو . ةئصألا | رم م
 556 رمز ظاغ ام ةّرحلا نمو .قئاصلا 0 ةقدصلا

 ريك محن ةقيص لمجو . لبالا ةمدخ نوتسحملا ىانلا
 | لبالا ةم دخ نسحملا ت ا :انالال ةذل ابل ةأنلاو

 رق ص يف رعتنصلا

 0ك اق ص ْ هك ىلا
 هه -

 ا * ىوق دبعلاو» تت امص 1 ةهئراا تونص

 | وهو نئولا م مصل *اهرز رزغ قون ١ ثاوص لجرلا مص

 0 كو 1 نو ٍناويحوأ ن ناسنا لاثتوأ ةروص

 ةيسرافل ١ 0 هنا لاقي اش 0-0

 ديعلأ لعب ام لك 4 ةوصأ| دنع

 فير نم همأنسل لما مصو( هللا نع 0 نع

 شيرلا ةمصق ةينصلا * ٌيوق يا يَ دبعو. ةماعلا
 .ماللاب ةملّصلا غي ةغل ةيهانلإو ابك
 ةريزع يا تاذص ق قوأو ٠ . تاذص 3 مصل

 1 م

 ثنم ةئدل أو

 د رد ص اذراصانانصأ | لجرا اًرصاحناص
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| 

 مَ لك لمقو ل اعالا ةلو ارم ىل ظ

 ”مسأ ةفانطلا 0 01 0 2 ةفر 2 راص ىتح ظ

 هب ردتقي ا وه 9 لهلا لعن رع 1١م م ىلصا محلا 5 |

 وازملا ىلا اطوصح كيس ظ
 نيمار

 بلغيو . ةعانصلا ىلا بوسنملا يعاتصلا * ةطل اغماوأ
 ةلباقيو .ةعانصلا بابرا نم ملعتل اب دافتسي ا. ةلاعتسا|

 هع لا
 عنصلا ل اقيو . عضاوملا ضعب يف عفنا نوكي ل اهمالا ناف ؤ
 عنصلا تاراكلا يف لافو. مدعلااب قوبسم ءيش داجا|

 ٌئدصق لعف ةناها ل كلا اذنك لاشلاا عدو ٌصخا ظ

 عج

 لصح اوس لعلا كلاذ نه 5 وصنملا 3ك و و ليعلا |

 قطنملاو هنئملا لكل وأ اهوو ةطايخل اكلولا ةلوازع؟ ظ

 ايف ذاب 3 ايناموخو ةياتحلا هيكل وعول

 او 2 رام

 ضارغالا نم ضرغ وغل ام تاعوضوم ل اعنس 1 ظ
 تانفيرعنلا قون اكمالا بس هررصللا نعام
 ةيراياخالا ل اعفالا امتع ردصت 5 ناسنن ةكحلم ةعانصلا |

 1 لاا واحللا معلا يف لبقو. ور را

 تارا ف لادن 1 |ب ةءاتصلا تايلكلا يف لاقوأ
 جانت 0 ةفر هلا ند 00 تو. يفاعملا قراكلاو

 ءاع سوا ١ تاعاتصلإو .

 رعشلاو ةباطخلا ا ْئ 0

 تر و ف رد هع طا ءاقلت ٠ نم تاع ا وه و ىك 3 بطلا

 مىثمو ”يعيبطلا ق ىو ذل 0 ف رخا نم اسال 3 نم 0 را

 كانط سلا ضورعلا م عب 4و 2 دل لدوتا ن* ا

 لاقي انيحتالاو كيلا تيرس رثاط ا ةبب 0

 زعاشلا ل اقو . هلع يأ هللا عاص نسحا |

 ثرت نإو رِيخغ لت نا عنصلا وه

 عنا عضاوملا ضعل ُْ كثميرالف

0 

 ةري 010 مو ٠ نجح ! ١ دالب ةيصق ا ا عانصأ

 الن يرد انهي ادا كاطاو  ىدم هنسنا هايلللو اراكتالا
 ريغ ىلع قاعنص اءييلا وا ٌيءاعنص اهيلا ةبسنلإو.قشمد

 . عناصلا لدعو ٌردصمو ةّرللا ةعنصلا * سايتلا
 اماكسسالا هفرس ]ع كاتو فر ماش دع لوعتستو
 ةعنص قاطن دقو .هيلع مايقلا ىرسح سرفلا ةعنصو
 ّق موضعل 5 عا ىلع ء ءارعشلا دنع طييستل |

 0و 5 نبأ ةروصقم

 ةنوب بابشلاركع نم نأبو هن رص ظلما قد 1

 ةنوا ىاح يسار ْئَرَب اما. ةنوج ماه عمدلاو اط تلق
 جدلا لايذا تحت مص ةررط

 0 نك لاع عيونتلا ةعانصو .٠ ةديصتلار خآ ىلا نك

 |اءاونا هبيشللا يف هلع عّرفي مثاًقوصوم مكمل ركذي نا
 رع املا وك 3

 اما كرك روت وداد |و

 رعرصمو رعصرم نب نسكحاف

 وأ 7 كوارخ 2 اكوارهزل رك

 رعشوم هيلع ردرب يف يشولاك

 رم كر دصم عيصلا *«روكذملا بشخلل عانصلا كلا
 | فيسلإو هيلع مايقلا نسحأ يذلا سرنلإو عونصملاو
 | .ناسحالاو ماعطلإو كلذك ممسلاو برجل ليقصلا

 || ىهو .ةناسحا يا كدنع هل هللا عيلص :نرسحا ام لاقي

 | لاقيو .ةئجّرخو ةتيبرو ةتعنطصا يذلا يا ينص
 سوت 3 .٠

 ىعنص ”موقو :ةعبصلا 2 ٌقذاح يأ نيديلا عياص 0
 هه ا مرو 20

 وى ديالا ينصو يدبالا ىنصو ي ديالا ىنصو يدبالا

 د ةعينصلا *# ةعنصلا غش هاد يأ يدبالا عانصأو

 | يذلا يأ يعد ذصوهو٠ عئاند ج ناسحالاو عطصألا

 عنصل اب 4 ةتصصئخأو ةنحرخو 01 الا كيال 07 ةزدعلا عنصلاو ٠ داحتإو نإ ناويح ١ ىلا 21

 دل وادخل عدلا را ظايضإز امركول دا ةطاون |

 .ر.بلطيف انيع عناصلا ةعنصي ام عبب اًءرشو | عنص لجرو٠ . عانصأ ج ءاملا ةعنصمو ةماعلإو نيلودلاو

 م 1 فن0 ناكاولف داعي ويلك لذللا لافيو ةعنصلا هي قذاح يا نيديلا عنصو نيديلا |

 ا 0 عناصلل لافي نأ ةقياكو ١ اًدانصت اال ةراجا ٍج َِص ناسلو ناسللاا عن ص غملب لكلو رعاشلل ظ
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 ١ ا ا وأ ةئيَود ملوشلا * ليوم ْ

 مله



 تل د 3 6

 وراقلا ماهضَو  تركسلا ١ ىماصت يا ( رمال

 00 ةمامصلا فاض جرفلا ىب

 مهصلا ب ةيادلإز ديد لملاك ةرورابلا
 نوكي نا وه مصلا تايلكلا ينو .عمسلا لقثو نذال

 نطابلا فيول ىو. نمل حا ةنطاب قاذ دق خامصلا

 رع رص عمسي يذلا دكارلا ءاوطلا ىلع لهخملا
 اف

 ةبلص ضر ارك نامصلا * يضم يا ص م“ د ٌسرفو 5

 ا جاعب م عضومو 7 00

 | فرطو اللإو ةنيمسلا ةقانلاو ”مصالا ثوم

 منا ةديدشلا ةيمادلاو*“ اواص جطيللا ضرالاو ةقيقرلا

 .. اكل لجرلا درب نامادلملا لاا
 ةاخ نم ةيناث مدربي مث ربسبالا ةقناعو ىرسيلا رعدب لع
 م ليق .اعيجج اميطغيف نميالا هقناعو ىنهلا مدي لع

 عدصال يلا ءامصلاة :روؤصل 5 امي ذننمال ةنال 50

 هياء سيل دحإو بوقب لاتشالا وهوا

 اذ ميا م

 دانا

 4١ مدع ةفالآ غلبت ال نوفا قولو شّرطلاو

 و| ةيفحلا

5 

 .قرخ الو اهيف
 ىدبيف هبكنم ىلع ةعضيف هيبناج دحا نم ةعفرب مث ةريغ

 لبق ةناك ةمصلا رالف لهشا ليف !ذاف' ةجرف عم
 ُبرض امصلا نال مسالا اذهب فّرعُت ينلا ةليثلا لهشا

 *«.ةزوك ذا: لخرالل (قامضلاءةنامصلا لادا

 ضيا ةحصلاو .ممص ج ةرورافلا ماضو ذفانتلا إو
 ةوحاو وه ناتيصلاو. ىلا رعاتلا دبّرد يا كل
 كنب و وضعلا ماوق هب يذلا علا ميوس صلا * كلام

 ةسبابلا ةرشقلاو هذشاركإو دربلا نمو٠ ةصل اخو ءيثلا

 لاقي . عيجأو نم ةجراخلا

 نم يأ موقلا مه نموعو موج ل اجرو مييص لجر

 «رودلا هنعي فانةرعكصم ةاييوصلا * مصل اخو مالصا

 ةيغارملا هةماقم نم ٌّيرير#لا لوق يف ة.بيبعلا

 هيدقلا ير: جورسو هبيمصلا قرسأ نآس
 ا 0 ذ ا ١ يالا صا

2 

 220 رضا وخ ا هيو 2

 دحاوإ ال ىلا نس ذأ

 0 لبق ن

 1 مد نانا مساب وأ وأ رش دع نم هرج ءزجلا

 رباصلا يغري يذلا لبالا نم ريصملاو قصنملا هلباقيوا

 تاو هناك تاع امك دمها

 ا تاّيحلا نم ركّذلإو دسالاو عاجتلاو عونلا ةمصلا

 مط ال لجرلا ضيا صالاو ال كيلا دول
4 1 

 0 ئيلا بلصلا مصالا 2 5 ل

 ب انا ىلع مركلا 55 ضل
 3 ا هللا رس بحر رش 00 ترش ن ماكو

 4ِف ال 1000 نرالفا ايرقرف كا دل

 يق نوفكي اوناك مهنال فويسلا ليلصو للدخلا ليهص
 نال كلذب َىس انا ليياخلا لاق .ايظعت برحلا نع
 لاتق ةكرحالو كتيغتسم تود هيف عمسال تراك

 راذمالا 8 1 نم يق سانا كك وكس مالا 0 ا وعسل

 دنعو٠ مد نييفرصلا دنع ”مدالاو . دربلا فر

 « رز

 مسأب الأ دك ربعي ال تا وه نا دملت نيبساحلا

 ديف يضاملا لا ىلع

 1 وكلم ( ايو امس نع لال
 دو. كلام يأ هيلع كايصام لوقلو . عرسأو

 د انالف رمالاو . هارت

 ”امر ديصلا دئاصلاو . عرسا ءامصإ لجرلا نصا * هب
 كك 0-0 0 اريوهو ةناكم ةلثتف

 تاو اكن ل كفر ذمل هكاميدعملا نى ه لك يا عاام

 او ا تناو تاهف ةنع ا :أو ةارت

 4! ىصنأو . ىغ *و ضع هما ىلع سرفل ايام

 0 را لا سوي وما نئاطلا وزب كيظنايكطا

 ردصملاب 3 وهو ال ف أو

 ا او لورا نم ذب

 ع هلا. يلصلا اي دلو لا يف و
 0-00 دصلا * نطبلإو رهظلا لبو املا ةباتصلا

 تانضلأ لكاب عاوملا توكل د لضاك 2 ردشالا

 -ه صم ع 2 10

 ريضصلا 7 از وبلص كرا ةرينص هال الك منص

 | 00 ا عمسي الف ىداني ةن كةاوه ن

 0 أ ا سو

 1س لاس بسسس سس سس سس سس سس سس ِهبِ || ||!!! ]آ]آ ز]ط !آ! ]]]]]]آ]آ]آ]آخ آخ! ]د خخ ظ ظ ظ  ظآآذ> يي يي ِإ ِ  .يسيسس!س|!||]|]آ ا  ط ط ططِطى طي! !سس ب ببث

 16 ا كا



 ليص

 * سبابلاو لعءاف مسا لمرءاصلا * َفنلا ثابنلاو . غوص جاغص رج لكاو حل ا لطم خصال يرعلا|
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 ةايمصلا * سبابلا ليرصلا د قالا ديدشلا ٌليصلا ٠٠ ةووص جرخ يا خصأو صو ءاذماب خص لوقت ةماعلا ا

 ةي دجوب سباي ٌيوث غيصلاو . ناغامصلا ناةمصلاو
 + مصفإو اهنبا باط كلذ رطف اذاف ةقانلا ليلاحا
 غصن امةفنإو هانيعو ءانذإو ٌةوف خمتي يذلا ٌناَعْمّصلا
 58 ةقيصلا + ترافمص الجر كيتا ولام هر رشلا
 فرعم لذم ىلع ة ةئكرت لثملا يفو . خيصلا نم ةعطفلإو

 امرجت نم مآقث اهنال ايش هل كرتت ل اذا كلذو ةغيصلا

 تيل لونن . ٌناغمصلا ةةيص وباو . ةقلع اط ىتبب ال ىتحأ

 ةيرط يا اهنباب ةةبصم ةاش#م غصصل | ةّموصلاو . ةغيص ابا
 غبصلا نم ذّعم يا خصم ٌزبخو .نبللا|

 نم فنا ٌدغيصللا * ديدغلا بلصلا دْفيصلا

 رضرم وأ مش
 قماو.ةقثوإو هدروا ةنلغا بابلا ّىمصا -ىص

 يا اًعءاص لاز ام * ثبخو ةبعط رئغت هلا وا نبللا
 ةعط بهذ يذلا نبللا ةقيصلا * ناتطع وأ اعئاج

 لكاي ال هيسذلا رّمتْملا ىّرصملا *رارحلا نم ةظيلغلاو

 كيرالا

 تدع اًرازتهطا ةقوضاو ةرفمص نيللا َرَتْعَص

 ثقمصم ”موي * ثدقلا سمشلا ترفمصإو. ةتضومحأ
 ٌراح يأ

 ليتم كاك ما لرياض كانط
 « كمص جزيفتلاب قمحلا دوعلا ك اًمصلا *رثخ نبللإو
 يا ةكمص لج لاقي. يوقلا اجا كت مةكمصلا

 يونلاو ٌرشلا ىلا عيرسلا لهاجلا كوكمصلا * ٌيوف
 كايكمصلا * يفاجتا ظيلغلإو جرآلا ةوشلإو ديدشلا

 2 يا ةككيصم نمر ,لإتلا قمحالاو كوكمصلا

 رطملاب ةقيلخ ةيوعسم يا ةكتيصم بئاحسو .رطملا نم
 ئونلإو بزعلاو جيرلا ثيبخلا ك.كمصلا

 :دعشأو كللض,الوصو داَص لمي يثلا لص

 . ةنع تنك ماعطلا نع ٌنالفو. نيشفاير دجي مرجخل و

 : ديما الالتمصا َّلايصا * ةيرض الص اصعلاب اًنالفو
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 ةيهادلا ةَلْيصملا + صخخحلا نم نم ردحالا ميمذلا حا
 ديدشلا ٍَبَصلا -_

 ةولاجصلا * رثاخلا تبللا ةيامصلا خلص
 تاع ايلا علاَمَص * نيسلاب يمامسلا
 فندذالا قرخ لخاد خ 5 خالمصلا . هاوصا

 خخ امص ج ةخعوو
 | ةعضإ لاو ةرنلا لي دشلا كليصلا 5-5 كليص

 1 لال إو تبن ليدتِصلا لا
 اداضمأ ه هنعزعو٠ 2 |مدصي ةروراشلا ص

 مسي رو ا ارصي لجر ني هب هب رض رج ب (الفو

 ) ل تمان نم )ايصو ااا اما راهظاب

 ْ 0 كيض لافي 1 ةوربس لقثو ةنذا تدَخنا

 | .كله اذ( وتو يا»فالخ ىذا صو تذاننا اذا
 ةامدلا ن نايا 0 1 برعلا وجو

 َ ا يوان ترص اهل عمسي م :ءاودك تيقلأ وا ىتح

 < لبا ةنبا وص هيبا لتتق 5 نع أب ىن

 امهلعو ريساو رمالا يف مص * ىدصلا دارملاو ١ تاك

 ةبينو ةضع ةرثلاو .يلع مزعو هيف هيأر ىلع ىضم اًممصت

 | ةعطقو مفعلا يف ىفم فيسلا ٌمصو . ٌضعام لسرب ملف
 | باصا اذاف ةعطقو رظملا يف ىم باوصلاوا.قّبطوا

 يبننملا لو دع قبط لليق ةعطقو لصنملا

 | ”مصيوول اصوا يف قبطي ةلكرهدلا ةلودلا فيس ضعت
 | مخل ١ هيف .:رةحاف كم كل ةاءاملا سس ,رذلأ ص و

 لجرلا معإو . هايا هاعوا ثيدحلا ةيحاصو .ةنطبلاو

 هدا بال مدا ةلعج هللا ةصأو . مح ىنعمب اكاعإ

 ةفداص انالف همصإو .اماص ال لعج ةرورانلا "يصأو

 .ةلذع نوعمس ال امص اًموق قفإو واعد مكاو .”مصا

 ليلو ؛ضاقنا ىراباتاضت تيدا قع رالف ءاعتو
 صو 3 ةديدشلا ةيهادلل ع ماطَتك مامص هب

 ىنعب ) مامص ماصو .ةيهاداي يدز يا ماَص



 عم

 كيلا نم يدذديو .٠ هل ةّرللا ةرمصلا ا

 ماظعل ا ىلع ملل ١ سبا ١ لجرلا ريمصل | #ةنتنم يا ةريص
 © رو تل

 ريصتلا عفر ذابل ارجت رموصلا 7 / اهبايغ ناكم يار ظ

 9 نتيحللا

 هال نيللاو

 2 0-2 ع

 | بوقم ارذصم ريضلاو . قرعلا ةحار ةنم حوفت

 اذ سللا

 جاز هما ا ظ
 *ذض ةنايلقلاو نإلل | ةريزغل ا ةقانل ١ درصلا

 نه اجلب نادسل ا مغل إو ةباصلا يضارالا ديراوصلا
 تيل 7 يف ةغل طرفا - طرص
 رمالا يف لجرلا معمو . تتاص ةذفنفلا تيصمص

 رفويو رقي يا مصمصٌنالف لوقت ةماعلإو . ىضمريسلاو
 5 مّيصم يا محامص نووحو ةانعألا مصامصلا د« هل ان

 فيسلا ماصْيصل ١ # مصاوصلا ليفملا نم ةمصاحصلا
 فويسلا نم ةماصيصلا * صم يا ما صص نيرفو :ينشنبال
 مصيصل و ٠ دج لوغلا صصص  ماصصلا ليخلإو

 . يمص يا مصمصس هرفو ٠ يضاملا يرحب ار ريصفلا ظيلغلا

 ردصم ةمصصل + ممكملا ليخلا نمو . دسالا مممصل و

 طسو ةيصصا !و. ذفانفلا ثنا توصو موألا طسوو
 ١١ مصاص عجاو عج ماوهوا مط َج ةعاجلإ او موفلا

 مالكلاب مسبح مهب رم اعمص معمصي موقلا مص

 ةاعمصل | # رتسإو ىضم وبضغ يف عمن أو. ص هبار ىلع
 ىلا ةضنملاةفئظلالا ةيقطلا نذل تينخالا عرفا

 عطاقلا فيدل 4 تدل ريغصلا عدصألا 7 اهر أغص

 فتيطللا مكلف رداسلاو عضاوملا تش كتقرتللاو

 فيطللا شِ! رلأو قتفني ١ و 7 هل 3 -- تيبنلاو ِى ةديشللا

 ضيا عمصالاو :ناعنص ج شيرلا لضفاوا بيتعلا

 ا
 | 12 لاب رول ردك تاكو ميامي كيما انام
 هو :كلذ بس لثملا وي برضي .ممايإو برعلا رامخا

 || متللاو ذي دشلا يرعمصل وا م ميسو ( لالا نع م مسماف ثيدحلاب ملغشا يا )|

 رعت 4 هيف لعيال يذلاو عمصإ لجرلا عصو' ١ هب ةبرض كاسل لو اعلا انالف

 عاجتلا 21011111000 ةيرعتشملا عي + ًاطخا همالك قو. ثراكف اع ةلتبابو بكر اشك

 ةرهشل ]و .ديزلا ويلع جرخو ةقاصإ رك دق خيصأو 5 7 وا تابنلا نم ىقدملا كلمدملاو ةنلاسل ]و سأرلا

 نوكي كلذو ايرطاهنبل ناك ةاشلاو نما /اهنم جرخ لل ةعيشج ادوعرب ناكر اءاكنشالا لبق تعفترا اذا

 || ةنم جرخل هرج ظرش باصلا غصت -أو .كلاح الياةلروا هيل تتنك عمص بالكلل لانو. عي جادعب خانت

 خيص
 مح

 ظّقمنملا ةكذلا بلقلا ٌناعمصالاو .ظقينملا ٌكَذلا باقلا
 ةيصالاو. ناعمصا نالفل ل اةي ٠ مزاحما يارلإو اضيا
 | لكوب مصاع ن؛ بيرق ن؛ كلملا دبع ديعس وبا وه

 | بيرغلاو رعشل اباملاع ناك . ءلهابلا عصا نب كلملا دبع

 أ
| 
 (|ةخ

 ةيفوكلا همام يف يريركلا لوق
 تويكلا اماحالو ىح ام يف ةيعمصالا اهكحي ل
 اًرعاش ناك يدسالا 0 نب ديز نباوه 201

 لخملا يف ليق ا ار برعلا لوطا ناكو دع

 .للوم ياو مجم يظو. .تيّكلا رعش نرم 2

 | تامّمصم ثارقبو . سارلا ةقق دم يا ةعمصم ةديرثو
 |تلنبا عّرصتم موسو . رمح نهيف ثاقزتلم شاطع يا

 تيضناف وريغو مدلا نم د

 | لسير قالت اد[ ادشبما لجرلا مضل رعط

 ظ نايفزلا لاق
 ظ اًدقرا اماذا هنم طفلا نيب اًدعمما ١ 00( .جرلل عمت

 1 تدق نلا فيرخ 1

2 

 ا دسالاو لعاف مس عيل

 ْ ةرعمصل ١م ضرالإ ئلاطل امو هن ,دشلا رعيصلا

 ا * ةريصلا صل اخأو ةيقرالو

 نارا ديلا كب 00

 .غيصلا د ةييف لعج ةريغو ربىكلا خبص - - غيص

 ٍْ يا ةغمصلا هب تراص نالفو 6 ةءارغ

 ىّتمأم م 71 ملا ابناج ناغامصلاو ناغماصلا * ةحرتلا

 يبناج حب قبرلا اعيلجم وا نيقدشلا هلام نيتفشلا

 | غيصلا وهو ظرنلا ةارغ غمّصلإو ْعْيَصلا * نيتفشلا

 1 ظ



 روص لديهص

 ةليوط نذا يذ لك يا ضوبب خاص لكو ذو

 رس يس نصل 0 سيضا الا .ل:درزم هليلتلا كا

 كلذ راف اذاف أتدالو 58 ءل + ةأشلا ليااحا ِ دجوب |

 فاعلا ةءانلا منع ربصلاو , ةزيص ةدحاولا اهبل صفا

 اهنوا لبق ةدالولار تا ىلع ةارملا يد ند هل سا رفصأ

 ةدحاو هو بل د عودا اذكر ةنوابعتساو ٠ نيللا ير#

 ةمنابسملا دع ةتعمل [ ثلا نم ةزيصل | ا. امكومصلا

 يدنفا مصاعل اًمالخ ءانل اب ةنطنلا ال فاقل اب ) ةنطقلا |

 تاذ يو شركلا عم نوكت يتلا و ( نيرخآو
 نذالا قرخ خ ومصألا » قابطالا 0

 7 | رؤهصل | « رض زفتنا | و ارؤهصا | رؤهص|  رزوص

 . صل اذا ىررؤجصل إو
 موسع ْ

 يف يا كلءوق ددنح# يف تنإو

 ماو مدلظتا اش اليظإا ةلوراولا قوصو> هقيش
 ردوعملا ىل 7 معلص هل هلل ١'لوشر كياواط دادنللاا كبد

 يصب ال دي وأ نيالا هبجاح ىلع ةلعج الا دوعع وأ

 .ةنعالماناكا لب اعلم اود ةلباقإ ال ايل اًينهقلا
 دصو .اهيلا ةراشال اب دصق س١ رخ بل دمص ةلوقوأ

 ايفلرتا جل وعلا كوون ةيضنو ةيرضاانالغ
 اًدوذش عنم بأب نم ) ايم اهنيك هرؤراقلا يطل لف

 اط لعج ( مال وا هنيع كي قلحلا فرح دوجو مدعل
 ةيردصتلا اضييلا دوغ وهب ةماعلا! اضانغؤا دانس
 + |ىا سورعلا ةطشاملا ثدص و ليدخل ةيئالاودشزافملاب

 اناس

 .ظياغلا مفترملا ناكملاو ( برعلا نم بابضلا ينبل يا) ٠١ ضيبي ريطل اكريصق نذا يذ لكو دلي ناسنالاك
 ةكبيأ كمي ند هذخات 6 سورعلا دْيطَو 006 لك ءافرش 5 ضب هل 2 كس لكم ونكودو

 باباعلا انو ونعم دفنا« ةمائلا-قوةاعلي هبقؤوا

 ةيالا كو
 حالنلا 0 يذلا دوعلا ثارخملا دص و. شرافملاو

 39-5 اهالكو .ةكسلا يس لذادلا وهو ةثارحلا دنع
 تدو عيفرلاو غادلإو دّضْي ةنال ديسلا دمصلاو . ةماعلا
 | ةنال وأ وقلخ ءانف دعب ىلاعت هئانبل لايق ىنسحلا ءامسالا
 ةنال وأ ريغ اهيف ضي لف رومالا وبلا ثدي ىلاعت

 هل فوجال تّمصملا اًضبا صلو .ئاوحملا فيس دقي

 ةفرحال مونلاو برحلا يف عوجيالو شطعال لجرلاو

 يف ةيسار ةرفو :ركا ةليصلا * هب نوذيعي يشالو مل
 ل ياا ةطرعتملا ةنانلأو ةعنترم وا اهب ةيودسم ض الا

 ْ نايرقلا ينإوا تخ جرفالا ةنبك ةعضن لية وا يبل

 ظ عاج كدنع و ةرصلاو .ى راصنلا حالطصا نموهو

 ينل | ةحوللا يثوريرحتا ةلالح تاودا نم

 هكلاب ا لا * بالودلا ريدي نيح لالخ

 |اهيلع س

 لتإلا ةعاد يئارعو قلل | ع ةيقأب يا ناهصم مقابر

 باصلا ؛ئثلاو دوصتملا دصملإو .ديماصمو دماصم جا دع

 يلدا نا
 ةحدامصلاو حدابصلا * دك اجو سدو

 حدامصلاو. قلك 3 ٠ صل اخئاو ديدشلا بلصلا

 | موبلا حّديمصلا * ةعشإو قيرطلا نمو. دسالا اًضيا
 | ذيدشلا بلصل !و رانا

 ظ لا ع لخي ارومصو ارض رمصي لجرلا رمص
 ْ كح ع 8:

 | رضو+ر راج وهو نكسف ىوتسم يف رودح نه ىر

08 
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 02و وف يوجا

 0 ورا احا رص ريكي ريكو رض مدي نبلل هي هريَص ىخم ةكص *# ةعفترم ةبترم ىلع اتسلجا

 | .ريصل ايف واخد موقل إو .رمص ىنعب رمصإو لجرلا رّمصأ| ايش اهعجج يا مارد انكدّمح لوقن ةماعلاو .ةرثكلل
 ضع ايلا نبلل ا ةروماصلا + ةزوَماَضناصا قبلل) زضإو | ةدااخ اًداَمصو :ةدماضم :هفماضو': اهرخذإو انيشف
 ممل !#تسالا ْييراَمصلاو ىرامصلاو ىَرامَصلا *ءاًدج | نينا زنتكا ةماعلا دنعو ٠ لعاف مسادياصلا * ةبراضو

 ظ 37 ةاخسمر مصل إو .ٌئرطلا كلسملا ةحّيارو نئنل اوردصم مماردلل ةنولعتسيو بهاذلا نم قابلإو ءايشالا نم

 اكل: قلم. انيالزامطأ 2 يملا رمت او .رماصلا طادو د ضمد اصلا *تماصلا فيرحت ةناكرئاندلإو
 + هي ارضا[: + فيإو دووم اهرابصأو اهزارصأ |( ةقرفنانم هللاز لع لج اهنا اهو اهضادغارا ةرورافلا |

/ 



 .رخآ نول هول طل اخيال ” دب هسا تعم *رررقو | ىل تيصاو تنضقر ساو ةحص حت للا لازلت ١
 م 223237030200 مم تيتو ذا كيمم علو | ةلمجلا يملا كوحار :لاضيم نانو ادت ةنكسا ظ

 ادرس ذلك عمت الر هوشه ل . ايم
 قير ! ودي رتتإلا .ةناقلا نم ئررنك لونك ويبفاق ىلع |لبالا نمو .ٌرئاخلا نبلل | نمو ٠ لعاف مسا تياصلا |

 0 000 !| كرش اهناةّيندلا ايندلا بطاخاي | يا )ةنم قطانلإو . ةضفلاو بهذلا ل املا نمو :نورذع

 ملأ ماللاو داغلا اذ ةازلأف اة اوةدضلو عكررتملا قطان هَل ام لاقي .يثاوملا نم اهوو لبالا ( املا نم

 ظ سا لني رم م: كلاوق قاةغزيخللا [ ”اوراخلاو . تماصلا يي د اصلا * خش هل ام يأ تم اضانالو

 | تّمصم ريغ ىلا وكشي وه لثملا يفو .يدهلا ناببش هذه لافبو. ةناداشلاا فيو تان وم
 ظ اهنيناللاو هتامب ترتكب ال قم ىلا كك للا كرك | اني فقذ 11و عفان واللا 6

 أ نع :كبلفإو كفل اكمااول ةنالاؤتياكتا راززمساب | هانضو ءازوطكلا تفرد تطيع تى

 ”ريعب بطاخم زجارلا لوق ةنمو . مالكلا | ىلع >رالفو .تكسو هب تمص امب يا هتاكسو هتامصب
 تيصم ىلا وكفتال كنا: +. |عوتلا نم تاو ..اهئاضق:لغ تقراعم كيسا زمالا| تا
 | ١ كش وا كيلا لمحما ل خزيضاف ترملاو تر دضم حصل »# بزق لفانا اكاط لع
 ظ ياربدلا ىقال ام سلمالا ىلع ناه مسوق لذملا اذه وحنو .ةيفرظلا ىلع موي بصنب ليللا لاو اتصحال لونغ

 ا افلوق:ةنمو . ضيرلا ةيقالب يذلا مالا جحا ىلع نوه | . موي ةتدم تمصال يا ةيربذملا ىلع وعفرب وب تمحالو

 | دئاعلا ىلع تسلا نوهإو ٍقارلا ىلع ليلا رصقا | | ناسنالا تمصياال يا . ةفاضالا ىلع ورجي 1 موي تمصالو
 ضيرملا رئاز دئاعل اب دارملاو | ل اصف دعب عاضرال ثيدحا ةنمو . لولا ىلا الماك اًموب
 دحص ب برعم ليدنتلا ةّصصلا | ةتبصلا * ليللا ىلا اًموي تمحالو لح دعب متئالو

 | ةغامد باذا اعد ةعصيو ةرعصي فيصلا خص #1 ووحنو ماعط

 | *اهريغو ةلكملا يفهل ظلغا اًالفو .ةبرض طوسل ابو.ٌرحب | تمصل اريثكلا تومصلا * ىعمو ةنز تيكسلا تيبصل ||
 أربَولا نوذ ةّبادو يكل إو نانصل|و نتنملا قرعلا حابصاا

 ء2 يذلا تيبلا د سار تلاحا ضرالا تتضاو

 فيسلاو توص اطعمسُي ل تبص اذا يتلا ةليقثلا عردلاو
 عراقة اهيف كمل لل ةقبملا ةنيقلاو بكرت

 ىبنت ال ماظعلا كي رت يا تا ةبرضو ٠ سرف م“إو

 || دمعتي عال خحصألا * ديدش يا حوص ةذاحو تمص, ةدلبب ةتكرت + نسمح !هيلاختش عم ال نوقاسلا
 برضلاو فقنل أب 0 نسور - 0 ا 2 اروصنو

 سارلا قولخلإو دم سلا 6 ناكل لع عشا هروب 000
 نانو هل فوجال هيسذلا وحلا .لعنلل ؟ ,نزاوم

 تضم لو
 2 . .٠

 . هيف ةجرفال تمص“

 ظ * هيلع اهعقو دتنا وا ةتباصأ ة يجو سل |و.هأ .هق عمج رنكلا مرح > ةنمو٠ فق زلغأ < مجم مم قالغم يا

 ْ رذالا تر يضل دلال طابلا نذالا قرخ خامصلا د طئاحو» . اهكتم ىلا ى قيرظال ابباعؤا طقم يا ةتهصم ة ةعيرم

 | فراخ اك طوقو . امسفن نذالا وه لاقو: ناو ال | 7 ىو 20 :انأو

 أ * ةاوادهلل لجرلا قش ىلع + عضوت تذل ةمحتنو

 .|«ةظيافلا ضرالا دكشصل و ةكىمصل!+ثكلا عحاَمصلا
 | 2 ديدشلا مايالا نم حومتل |* ةاويصل | ةاينصلا 5

 مس هر 2

 0 | عون ما ديدشلا لجرلا ميو جي

 | اهبرض ةنيعو . ةخامص باصا نهد ةزهصي ةّوص

 م لإ



 ثيص يىلص

 يا ٌرشلا ىلصو .بوثولل !هتنع تبصن دقو اهب ٌرِو نم | بيرغملا يفو-جيستل اماوطاو رولعاا نمو ٠ .ةاعدلا نينمؤملا
 اهايا ةلخدا اهيلعو !ميفو رانلا هالصو . برلا باب هن لقلب اما اكو روح هك رل اكل لن ىلع ةلفقز ع رمل
 اًياصو الص اهبورانلا يلصو .اهالصي ةلعجو اهيف ةاوئاو | كرمي لصملا نال ناتيل الا هيلع يذل ١ ظعل اوهوالصلا|
 هيف قلاب لصو لص باوطلااوا ةكاصو ةالّضو | ةذوخأم ةواصلا ليقو.:دوجتا او حوكرلا ةيس هْبَوَلَصأ
 الا ومو اعنا لخفو اه قرتحإو اهّر> ىساق | دحلا ىلع ةدابعل | ةءزالم اذه ىلع ىنعملا ٌناكو موزلملا نءأ

 مكعب ناو وطلال فحلت سجون رحال راب كلج شل وبل يذل
 نإو مهلاسب ىلبت الو رمل يف الا نوكت ال يو . ةل امتسالاو ءاغصالا بلطوأ

 نيح دعب اًنيح بر 5 0518 اعدال اني اًضيارغلا فواوف نوكي نانا كا عادلا فالك
 .قارحالل رانلا يف ماعلا كلصإب امل ا ةيطع الص | تياقف كيرمتلاب ةَولَص ةالصلا لصإو هيلع اعدو هل
 ممول نال ريع للا ١ ملال قات فاو بام حاتقنإو اهكرغ | نلا اهواو
 زغابلا لاق | راو كا لاب[ لصالا ىلا ةراضارزاول ابتكر
 ككل اطع للص امف ةمدتسإو كرماب لجن الف يا كت برعلا نال واولاب ةولصلا 57 ليقوأ|

 ىكو.هيلع موادت يذلا رمالا لثم كاصع مّوق امف يا | ا روما طفل ةو.تاواص جواولا جرخع ىلا اهلبتأ
 ”هالصإو . هحالصإو لاخلا ةيوست نع اصعلا ةيلصتب ّ دوههلا سئانك يعاب نبا لاغتساواصو سنا
 اًيصت رانلا ٌّلصتو .اهيف اوثإو اهابا ةلخدا ةالصا رانلا | ىّصملاانوُلص ةيناربعلاب اهلصاليقو . معاولص عضاوم |
 ْئءاطلا ديبز وبا لاق .اهب ًافدتسإ او اهّرح ىساق | نال كلاذ هل لوق . قابسلا لبخ نم يلانل إو لعاف مسا

 سرق نمرورفلا ىل مت اك 2 - ر> تياصت ردك لوقو . هايا هتمزالا وا قباسلا يَولَص ىلع نوكي ةسارأ

 ةالطصارانلاب ىلطصاو .اهحّول رانلا ىلع ٌءاصع ا لفلان ضاقت
 تمور لظفو دلع ل انيوانانب ًاميتما | السا اعت ىراوملا لل ةيركل انو هاي بعبق عل
 ثوم ةبإ اصلا + بص ج لعاف مسا يلاصلا < قاطبال هدصق نال قياوسلا عم تايّلصملا لةيلو نيلصملا لاقأ
 هالصلا *رانلاوا دوقولا ّلَصلا * لإ اوص جيلاصلا .لردلا تافص نم اهراعتسا ناكنإو نييمدالا ىلا |
 ةيااَصلا * اهتم ميظعلا وا رانلا وا دوقولاو 0 نيداوملا دنع لمعتسي دفو.ةولصلا عضوم ىل ًاملاوأ
 هيلع قع تح وا بيطلا قدمو ةهبجلا ةدالصلاو | لوق ةنمو .روبنلا لع تاولصل ١ اهيف ماقن يتلا ةنادجلل|
 دقو تابن ٌُناَملَصلا *ريلدو لص ج ةريغوا بيطلا ديزي نإ دياولا|

 ا الا لصملا ون تجرخ ٠١ قدعس نا يتوريخ ... |
 يلاصمو اًحونغ ناطيشلل نرا ثيدحا يفو.اهريغوأ فتي نصغ قوف يله ييط اذاف

 اهلصإو نايلصلا ةرينك الصم ضراو .ةذلصم ةدحاول او | لاقي وا * 00 ) الص هيلصي ملال 1مل
 ةاشب ىلا هنأ ثيدحلا يفو .يوشملا حِلاعلاو. ةبلصَم | رادلاب هلي كصو . قارحالل رانل ايف ُءانلا يا ّيشلا لص

 01 يا ل 45 اراد انالفو٠ ماللا ديدشتب اعلص باوصلا وأ اهنخ ْ

 المالا لي هاك امر .ملط أْنَصْاَمصِي مهلعأص هسيرأ فيزا ٍرمأ يف هل ليع نالفلو . ةءدخو ةلناخ وا

 لمحل لبتف ةنلمح يا يضاف امضوبكلخال ا ذل لس (لوش ةتاعل ل5: كشف تنريواوم لإ ع
 نكتب اًبويَص و اًناّدصو اننص تمصي | لكشملا تمح ٠ |!ثدصر ئا قير لا يف ملا تلصو ةبصن يا كرذل كلا |



١ 

 قرف اذا ووو وانتم و ئدنلا بارتلاو ا

 مص

 ةرطملاو لالص جنيترولت# نب راع كَ ضر ١وااهتمأا

 ةشعلا توه هيلا فاح لبطل هووان ا وعتلرلا
 م « رن

 عر

 عودلا ةلصلاو. . غابدلا يف نتنملا دلّمإو ماجللا توصوأ
 اير هيام كل دا ووحنو راوسملا ثوصوأ|

 ةلقب ٌنايْلِصلا + ئدنلا محلا ةرارثو ةنننملا جرلاو مريغو ظ

 عرسا اذا لجرأل لاقبو .ةناياص ةتدحإو نايلعف وهوأ

 كلذو . ةنايلصلا ريعلا ّدِج اهّدج عتعتتي لو فلها |
 * اهاعترا اذا اهلصا نم ةنايْلصلا علتفا اهرريعلا ناأ

 ٠ ضعب ىلع ىضعب ديدخلا عقو توصو دطَت ليلصلا

 يبنتملا لوف ةنمو٠ الطن تييسلا عق 9ك دلع نحل

 اسوس از هيوم
 للص ة5لا ءاه يف: ضيبللو

 5-1 0 ا هنا ةلصملاو .لاآلصلا نيطلا لالا

 رطل وكشلا صل اخ مس مركلاديسلا للسما ظ

 فكسألاو دوجلا|

 ةنذأ عطقو ١ ةعطق 5 ةيلصإ و 50 ها

 8 مطصأو 1 ىنعمب ا #7 املصا ند ةفنأو

 وم ةقرنلا ةمالصلأو ةمالصلاو ةقلخا 2 0 |

 ع ةدببأ مالصلاو مالصلا تامالص) جاع قتلك

 طاقسا ضو خلا لها دنعو ددضم لصلا 3 قب هلا

 مم وعفم بر( تفر 5-2 ) تالوعفم ند قورذملا دتولا

 اما وهو٠ .فنبعلا ْن ل 58 للا عيطقتلا ِ لقي |

 لوتك مزجت نم ءزجلا يف يا عيرسلا بزض يف نوكيأ
 يلئاولا ثتملسالا نب .ننوق:يب ظ

 يامما تغلبا دتف الهم انخلا ليفل دصنتن لو تلاق |

 عج مدكاك مل اص عمج وهو دادشلا | لاجرلا صلِ ظ
 دانعلا 'قاجرلا ةيكصأاو ننفلل ةيكصلا # رمداخ
 كفيلا ةيهاللاو ديدشلا و الأ ميصلا »* لصلاك

 ريبكفل اب ةيفتفمل اعفاو ل اوقا اًعرش شو . رم كر دصملا مقود مكيصلاك(راهلا ف رم لكألا يل )ذجرلا

 | ليقو .ةصوصخم طئارشب ةينلا عم معلا ةيدلخم | هازجالا نمو. ثوغربلا لصألا «ةلصأتسم يا ةمّلْيص
 ظ ترسخ .رافغتسالا ةكئلملا يرمو٠ ةجراأ هللا نم ةولصلا ةناك توين ذالا صا هلعوول للصلا ةلخد ام ةّيضورعلا

 ولص

 ظ مالطصالاو . مَ ع لب 4 اوتو ةيلعف مط وظقم
 لافهو تنلقلا 1 أ اغلا ةّلّولا يفوصلا دنعو .ردصم

 |.امهيلصا يا نينذالا صم لجرو:ن
 ظ ةفاخ ملصا هلال نينذالا صم ميلظلل لاقيو

 ْ ةأرعز يا سارا ووسام ةيراج *«ةفاحة سار لص

 ةنليوفغيللاو ةماق ّيثلإو ٠ سلفا نالف علص

 ًامكزلا الؤاؤم كفرينال ىلا ةعيلق نال ة كليم ومو ةفلج
 ميجلاب جامل صلاوهوا قبقد لبو يلا

 حف ل ص يف جتلصا
 غييواحلاا و ان .ككاادفملا سب

 ىلع تّدننا اًبابهلصا ةآيشالا تبهلصا -بهلص
 ديكلا ا تنيلإو لوطلا لجرلا بازسلاةة[ وج
 .اك1ب ل: واادودعلا وب اصلا »< لبالا نم ديدعلاو

 كيؤك) كذبا بيلصملا : ةاماَص »
 ةديدشلا ةقانلاو ةم لظملا ةرفصلا قص
 اهنا الملاح يلع انانرلا يلصا 3

 ظ يلا

 لشرب ياو واس ةوصسماط
 | اهجاتن برغل اهالصخرتسا ٌداَّص ٌلصتةقانلا تّيلصو

 اينقو اهاورط ناز |كو قرانا الت ةيلطضت ةرفلا لص 4
 [لاقبالو ةولصلا ماقاو اعد الد لجرلاو . قيرطلا
 نعمل اينلع كاب اماودق لكلا دوب ةبلات أر
 * تيلص عب ةالصا ةقانلا تلصإو .ةنثلا هيلع

 علك ندو نفاحا !( قوم نولظلا لم طوواز ةطح .ةاكفلا

 فنبي ةجرفلا وأ نيكرولا نم ردختا امو عبرا يذ

 :.أ يطا نم بسرق

 || امهو هل اشو كبتناذلاةقَيَي نع ام وا: تع دلو ةرعاجلا

 |[ نبدا لاو ةاعدلا ةالصلا *الصإو تاوآص ج ناوآَص
 كرا ىلع ث هللا نم ءاشلا نسحو رافغتسالاو ةحرلاو

 عضوم عضوي سك دوو وكر |هيف ةدايعو

 راجل



 للص

 كديرعا هب افلإو ا خيرطف ىاطلا/اهنذهتسأا لا قلو
 للا قلطصاو. ماتم لك اذكو .اًمغ نطبل ١ نوط

 دحاو ناكم يف لاطا دق ااا مفلس هلم طااراعب

 ردم قاصلا < ةنرط ياااجراب هنا كاش موقد ظ

 0 1 كاملا ١ عاقلا ءاكطلا] .ديدشلا توصلادأ

 ةَراةَقْلَصلا * قبل اصا عوجملا ععجو قالصأ ج نيسل ابإ
 يتلا اهبانا لبالا تاقلصو .تانلَص جأ
 رعاشلا لاق ( فرصنأ/

 راجتالا تبانبكا ااتلد تفذأل واج: كلوح كتل |

 * غيلب قلص ُبيطخو . ةفلابلل لاّمق قآلّصلا |

 + ئلمالا »ولسا «نابكللا ةكقلضلاو قلصلا |

 اّضيا الدلو . ىتئالص ج ٌيضنملا عودنا هللا ةفيلّصلا|
 ج غيلب يا قالصمو ىكصم ٌبيطخ * قافرلا زبخا|

 لبالا نمو . مانشل | ةرابجا اًضيا ق قبل اصاإو .ىيلاصمأ
 قرع 0 دعس نب ةيعذج بنل قط طلو ل ظ

 ةيدي نما ناك ةوضت نيهقتيلا تل ”يعازنملا
 انيدبابضال كلوا ب رام دي ةدازعلا

 فلل ةاصت

  ضعبب هنانسا نضعب نسي يذلا باقّلصلا ببفلص
 ةتوص علصو . هيناعم لكيفءافل اب عالص لثمعتلص |

 عقتلصلا * عابتا قاب مفلصو .يلاخما عقلَصلا * ةدّدشأ
 .ديدش ىا عقنلص توصو ٠ ديدشلا ٌيرحلا يضاملا

 رفق لاخ يا عابنالا ىلع ع عتنأب عقلص قير ا

 هدووإلا ف فالصلا * 0 هباينأ ضعب عرق ملص
 منلصلا | لبالا نم تضل اؤادشالا ماَتَلصلا < باي :الاو

 ابنا ضعب عراتلاو اًمقيا لبالا نر 0 دسالا|
 ضل إو يكل زوجا ةأصلاو. . ضعبب| ْ

 رسكيكلصلا *ةّرص ةفاملا عيض كّلص - -كلص ظ

 كسل اك ؛ هملعإ ايللاو اغلا هب ع م لوا أ جاف

 ! نياك اف فاس كح هاجت: مارا وص

 روهشملاو .ول ايح ىلع الك لزم كم هيف بص بارتلابأ|
 . ةيهادلا مهباصا هَل اصلا مهّلصو' .فوجالا نم لّوصأ

 ٠ ةتودص دعشا ماجلاو ٠ تّوص ًآليلص لِي ةينلا:لصوأ
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 ءدلا ةالإو 0-0 لالا .ةرثكلل دوش ةلص

 لاص

 ا رص رالف . عارتلا دنع كرين 4 عمم ضيبلاو

 اهو فلا تق ل ا قلل لذدي ن كح

 | تاج لاخي .برغلا ادع ثوم ل عيُشف امم 7
 ١ ةيلضن هالو ؛ةانسلا لدو .اًمطع ٌلصت لبخا
 لا قيل للف ابل اكلت طوعا
 | "لوُلصلا ويدل للا دسنيال مردق اذ لذبي تف كاذ

 | ىنعمب ًآلياصت م لا للص * لالص وهف ع هلا لصو

 | * وهنتف ضرالا ىلع عقب ةالاو لءاف مسا لاصلا + ريغ
 ْ ةناطب لالصلا * ماك ةيهادلإوّل اصلا تنم ةلاصلا

 |: ةلصأ ج لااصلا ةلالصلا * بشعلاو اهتاس وأ ثفخملا

 | ل اذا تلا يزرع ةنازقلا ىف ملغ اهاةلالتلاو
 1 ورا راو لا لقال هيدا دابق هدق7 لاب
 ةرطملا ُلصلاو . مريغو ملل | نم ريان لاو اتلناجلا
 | حاصل | يفو. هارفصلا ةقيقدلا وا ةيحلاو ةليلقلا ةقئرننملا
 | تناك اذا اليوم اما لات ةيفرلا اعف ا ا

 | ىف نكت داون نحب نقلل فرو قالا لوم كتم
 || دقو .توُع ىتح دغتري لازب ال ناسنالا اهار اذا لمرأا

 | اهنا ل اقف نوناقلا يف انيس تسب سيئرلا زيشلا اه 56

 ظ ثاعاس ثالث نم تكن اهع شام لمتال ةردلا ةكيدق

 | غلابلا يلا وا ل احلا يسوضعلا عطق الآ ةل جالعالو

 | تاّيحما كلم ّلصل ترا سانلا نيب روهشملاو .رانل ب
 | لثملاو ةيهادلا اًضيا ٌلصلاو .ةريصق ةارفص ةيح وهو

 لصل ُنإو .لالصأ َح 3 فيسلاو رجتو نريثلاو

 . اهريغو ةموصخلا يف 2 ماد يأ لالصأ

 | يش تايحلا يف ةلصاو ٠ تايحلا يي نما ىلا نلطقو

 ظ *ةايبذلا ةغبانلا لاق اهب لجرأا
 رك ا هب انتر اذام

 لالصأ 18 ايازرااب ةضانضن

 طو . نجا يا لالص امو .ةغل امال لاف لّالّصلا
 5 ةلصلا + كيدلا توصي تّوضم :ىالالَط
 [ةسبايلا وا ضرالاو لعتلاو غابدلا لبق سبايا وادلجإو ٠|



 قلَظ فالص

 | «تكنلصلا يف اومقو موقلاو.ضيحلا ىلا ل اموةلخلا نمل | ميش تبنيال عضوملا اًضيا ملص . ةملصو ةعالص
 | نوفل امتب ةيلهاجملا يف اوناك ٌلبجو لعاف مسا فلاصلا هيسذلا لابجلا نم عيلصلا * سارلا عّلص نم ةلصإو

 فاصلاو: لمنال ا! ةذنلا ملَققاَو د اا م هأدلا وا ةفوشحأل ةزرابلا اللا 74 ف تايال

 ْ قل فا َنوُنلَصو هَنْلَصَو ف ٌةَدلَ جفلَصلا وذ ملصلا وذ علصالا * دا م1 نانسلا علوصلا * ةديدشلا

 ْ لياق يا فلص ةاناو 4 هل ١ مطال ماعطلاو ليغنلا هانالا . ناعّلصو عض عار هنالخم قوف وهو

 د

 . ءالا ليلق لودر /| 6 1 ص ثباعحو. ءاملل ذخالا علضالاوب .امهاصغا قعود تطقس يأ ةاعلص ةطفرعو

 ةقيقد ا يكل حاد لاو: يلح نانا أضيا

 ةقدنبل اك اهسارو قنعل
 هللا 12 51 ل ةدرفم فرحا ف معلص

 ظلي ال نكلو تابلكلا هذه ىلا ةراشأ بت ل سو هيلع

 ملص يلا لاق الشم كا 7 ةلك اهاكاب

 وأ ملص يلا لا لاقال لو يلع هللا لص ةينلا لاقرب
 ا تس قم كلذ ءايبغالا ضعب موتي 31

 .ىلاعت يا عن هللا لاق نوبتكي اك راصنخالل ةنوليتسي

 ع ىسيع دعصو :ٌةنع هللا ىخر يا هضر ع بهذو

 مالسلا هيباع يأ

 تتلنيف هئاباعراصر هست ردا اناا صل
 ليخلا نم حراقل اكاهنم غل اصلا وا غل اصيهو.نيسلاب
 غلإو د ج ةسداسلاو امل تاو ذأ ُ؛ تلخد وا

 ةنيفسلاو ةرملا ةغلصلا * هل هاريس ةبضطاوؤ خلصلا * لص و

 لسعلا زا ةقاللا لحم ىمدتعاب لا ةلسلاو .ةزييكلا
 ةرمح فنالا رشقنملا دنَلصلا - دفلص
 الع حدم ان فلصي لجرلا فلص

 .ًًريكتو اباجتا كلذ قوف ىعّدإو فرظلاردقزواجوا
 ةدعر رثك بامسل |و. ةتكرو ةثافلق ماما تاع

 ةنمو . هدنع ظحت مل اهجوز دنع اللاوو

 نيدلا يفركني نم يا فلصي نيدلا يف غبب نم لثملا
 ةطل اخخلا ىلع ع ثدحلا يف برضبإ . مهنه حب ل سانلا ىلع
 «هركي أمي هل كت هبحاصل فاصوءنيدلاب ؛ كلسمتلا ع

 اًنالفَو هروح لفيف وو ةشش ابا لجيل تلثكا

 | دعوتي نا بّرضي .ةدعارلا تحت فِلص بر لثملا يفو
 اون حدمراكللل وا لآ ةددملا لخلل وا هب موقياال م
 :[فلص او ةءاةاصلاو*اَلصلاوةاَقْلَصلا * هدنعريخالو

 ظ لضرالا ف توباانن ةافصوا ةديدشلا ةظياغلا ضرالا | ظفل
 ةراأ ةيلصلا*يفالَص جض ذرالا نم بلص ام ةاماصلا و 1

 دنع لظحتال ةأرملا ةفلصلاو ٠ رم اك فضلا ةنخاذ
 | ةارماركذي ؛ءاضقلا لاق .فئالصو تانلّص ا

 الغم عرتول بلغلا يف ا
 ماضل كازو تمالالو كوع

 اهلادو 00 دورخ ةيودبلا وتماقم يف يرنرحما لوقو
 |فلصلا نم عننلاو رخلا ةلبلق اهترشع يأ ةفلكم
 (| نانياص 1 0 ضرع فيلصلا »+ رطملا هلق وهو

 مادارا ا حا اا
 'الماعلا ىلع ناضرتسلا نا درعا طيار اهلاسلاراابتم
 ' ةيفاه تراك نفر عاشلا وق ةنمون لمان ادن مدت
 . فل اصا ج ضرالا نم بلص امفكألا ”ُثفيلَصلا
 "نبا دع طعجل ني ظلك او

 | * امدحاوال ثا ردلاغاّصلا *اهأت مار هاردلا غل اص
 ا لص * حلي 0 َدَصلا

 .ةقلح ةسار عفلصو .ةقنع برض ةتوالع عنلص
 ظ قلفا قالف عنلصو

 .اديدش اًنوص كاسب ذلكم ىلاطب الجرلا راع
 . كيماد عانوا يدم وكلت
 00 راجو .ةيرخ امنا اًهلف ئاصو؛دبيشل دبع

 كل ذو. ىل

 اوك ةعقو مي عقوأ و نالف ياو .ايعماجخ ىلا كضتقب يا كنغفر هللا فنلصإللا غل لابو ٠ ةضغبأ

 ريعشذاو. تآصلا ف لكت وول لجراا فلصتو.كجوز
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 8 ع ىنعمب لج ري جاصا * اهي ةتباصا اًنالو
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 علص 1

 قي دلال 134جم ديس دانولا قاارم
 لف كلم 0 أفي . نيضرالا ا ند نيش

 1 .دالصا ج بلص يأ دلك 0 اذكو -كلَص

 ةفص وهو قرعي ال يأ دَْلَص سرفو ١ لدخب يأ دَْلَص

 ثبارت هلع ناوذص لك هر و طوف

 .تناراللا نم 5 قنلما ياماقلص هةكرتفا كب نيام

 . دلصالا تنم هداضلا + نتا تندم

 ةَدْلَصلا * ةءادلصل اكةبلصلا ةظيلغلا ضرالا ةاَدْلصلإو
 * حدتني ال يأ دالص دوع * ةئاحنا قونلا 2

 دنزلاو سبابلا»و ليتل إو قرع. ال سرفلا دولصلا
 ةيكبلا ةقانلإو ىلفلا ةكرطبلا ردقلاو درذنملاو يروبال

 ل ا اعلا ع
 ىلا دلسعألا * درفغنملاو قيملا ديلا د سلمالا

 دق هآنا ُْى 0 : نبللا دلصأاو ل َج ةادلص ىثنالاو

 تجنن دالصم فانا 0 الف مسدلا ةباصا

 ةّيكبلا ةتانلا ةدالصملاو 17 اهامو
 ربحا حّدْلَصلا

 ةماق“ 12 18و فعدم ةقاث < ةضيرف
 ديدشلا باصلا حدئلصلا * ثانالاب

 .مدالص 5 رفاحاديدشلاو بلصلاو دسالا تالا |

 يبنتملا لوق ةنمو

 نظن

 هيفا ا 3 راج *” ضي رعلا

 اهترز كلنا را خارف
 مدالصلا اى امخا

 يأ اهممأ 5 اهيلا تيتا كنا نابقعلا خارف نظن يا
 * اهساب ةدشو امتعرش يف نابقملا هبشن يلا كلويخم

 ىثنالاو .رفاحلا ديدشلاو بلصلا موآلّصااو مانأصلا

 ةمادلص

 ةيسرافل اب وهو سيلكنالا يا ْئَرجحار را

 يقام رام

 ءاجلإو اكوص آلَصْلَصَمو ةلصاص *يثلا ّلصلص

 ام

 0 تل و ج اهفيرص تّوصملا باينالا نم ةدإ اصلا * روي مل دنزلاوأ

 | ةدحاولا_ديدشلا ضيرعلا رفتتلا مّلصلاو عالصلا | هدعوا اًنالفو .ةتوص عجر ُسرجلإو .هتوص عيجرت مو

 ا

 ع يل لصاصن# انا ذاهجر +ا ةلكلإو .ةنوص
 ليام #2 ا رب دغلاو .٠ لكاص ىنعمب ماجل او ١

 لصالصلا ريبحا نم لاَّصلَصلا * تّوصملا ريحا نم
 | لمي ل ام نيطلا وا لمرلاب طلخ ٌرحلا تيطلاو
 | نم ناسنالا ىلخ ينال زوث يف ةنمو .اقزخ

 ىا سرذلا ةيصان لّصلَصلإو لصاصلا * لاصاص
 || وأ حذفلا ضبا دْلصلاو : هنقرعم عش يف راي
 امو قذاكلا يعارلاو ةنخافلا وا ٌرئاطو ٌةنم ريغصلا

 (|رعشلا تانهثا نم هنبأو سرفلا رهظ رعش نم ضبا

 01و ال انك وب رتملا قلل قو
 ' مالا ظلم ضال فو كنان لظلم
 ١ ةوباكزم درت اضيا ةكصاصلاو .ةروكذملا يقبل
 | كد 0 لصْلَصملا * ةرفاولا ةماوملا اضيا ملا

 بييسحلا مركلا ديسلا ويمر دصم 00
 ا

 ال عما لور هافارع تن طلص
 ٠ ةطّالسلا ةطلصلا

 * تعسلا اًحاطنلصا دانا | سوجنلصإ  طلص

 عامل | + عامنا طالب طالمو . ضيرعلا الملا
 صب ملا ملا 7+ ةضن درعلا ة 0 طاصلا| ا فلا.

 م 2 ل ملص د علصان لاك عاصي علص

 ةيوتسم هدب عضو نالفو" اهيلع كارت ال تثزرب ةيحكاو

 | عي غلاب يأ انما ملص لوقن ةماعلاو م ةطوسيم

 تيكا كمر تشق مزوسل وا ينك
 ظ سمثلا عالص * مغلا ن 1111

 0 كا 37 ايلا مّدقم 0 كاشحنا ماصلا 7 اهرح

 0 ضرالاو ةي هادلا او ةروهشه م ةطخ لكو عاصالا كن ثنآوم

 .|ينيرايدب عضوم ماعنلا ةاعلصو .اعهيف تابنال ةلمرلا وا
 | ةعلصلا *”موي هل ةثيغملاو ةرقلا نيب نافطغ وا بالك

 ماوشاشا له كتم لاعب“ ملَسا: غضوم ةقلملاو



 ىه ثيدح نيئذملا دنع حلاصلاو هب مايقلا ةيلها ها يا
 طسوتملا تيضورتلا يع: فاحزلا نمو .عرستلا نوكأ
 ٍهاوةكزجّرلا يف ناعفتسم نيك جيقل او ن 000

 ايلاظو امل او املباظو

 اهفوكعولل اخ فكي ينك
 ىدطا قيرط كولس وه ليقو .داسفلا د حاصلا
 لقعلا هيلا وعدي ام ىلع لاا ةماقتسا وه 1

 ١١ دهو(نكلا لب ياز ماطتك| حالصو. .عرشلاو
 رهاظلاو .ؤحنل | نمويلد تفقو ام يف اذك٠. 27

 نادال نحرك د همنا رم اهمال 72

 ةيكاصلا +«( تاعك تعش وكشف ذ) ب 56 دقو لاغثيأ

 مايق اوزّوج مثو .قلاصلا بادا ةلزتعملا نم ةقرف
 م عملا إو هردقلاو ةدارالاو ملعلا |

 ةماتشا 0 رقي سا معو ل حصلا ١ اباكضارعال

 نولوقي.٠ .عازنلا عفر دصتي همت عي اهردقتو 507 كد

 .اذك ىلء اهلطص و احاصتو . اذك لع ىوعدلا يف ةكاص

 ارغب تون ءامرثلا نوب نيكولا ماضل ع
 ىضرلا عقيف ةلعرل هي رلنف دئزيو هَل 6 اذه ظ

 0 برحملا عذر ةسايدلا بابرا دنع 0 اع

 ع ةيسالصلا ا نفعت ةنعس طور

 عساو د ا بي تلاع قو

 + ةيحارصلا فيرحت يف و١ لنسالا قيض ىلعالا
 * دامس جاضيا حلاصلا عصلا + حلاصلا واصلا
 فاضل 45 وهو صاخملا فرعلاوه حالطصالا

 جارخا وه لبقو .ءيثلا عضو ىلع موقلا
 0 ع :”فاسارخالا كيذا ٌّيوغللا ىنعملا

 غي اعتكراشمل وا صوصخلاو مونعل اك أمنيب رةبسانمل

 6 .ج كلذ ريغ ىلا يفصو يف اهنباشموا

 .لعاف مسا جم صلو حالطصالاب ى ا الطالب
 لعنلا ىلع بكرت ام ةكضملاو .علملا نع هب نكت ةماعلإو
 هي ةهلصملا مامالا يأر لاقي .حالصلا ىلع ثعبيو
 يو ةنمو.حالصلا ىلع ليجي ام وه تا كلذ

 ةوطصم هعذن ليد ةثعابلا ل اعالا نم نا.فنالا ٌءاطاعتب ام
 كر اوضالا دنع ةلسرملا حئاصلاو

 ظ مالا: . ةلفع اهنوك ديجي اهتياع فرعن ينل | فاصوالا
 | ةديسحت | عماصملاو .ةجاحلا لحم يف نوكت يقل | يةيجاحملا
 | يف لب ةجاحتا الو ةرورضلا لعق نوح اللا

 ميشلا نساحتو قالخالا مراكم ىلع سانلا ريرقل
 اًحاخلصا لاو . ءاصن لجرلا ةئاصت - 3

 خلاص ببرج لاقي . نيسلاب ةئاسلا خيئاصلا + عهجض
 يا خواص ”ةيهاد * معلا رح نصل * ةكاسو

 9 لا لاق. ةتيلا مس ال م ةمصالا ألا 7 كل

 لا رت تيب 000

 |, نص ج دافلص ىثنالاو برجالا لوحلا أضيا دصالأو
 * 9 بصنا !ًدارغاصا لجرلا روحا  رززص

 رلصلاو رزطصل ١

 ةقان * دخالص ج يخاملا مهغلا وا يلا ىرصلاو

 1 حاصم َج

 دخت كنزإلا "م فصل |و ددلصل إو

 دونطص ا 06 ةليدش ةيوق يا جارزكص

 ميل ام نال . ديدشلا مركصلا

 1 بابعلأو 5 0 نصا! نص

 ْ ةعصق * ايئارق نيب ئذلا لدرلا وا بالا عاب .(ةلمجلا

 ةضي مد

 ظ «ديدخ للص را 000

 دام وأ ةدْئاز

 ' عن يل 0 2
 |لوقو٠روي لو تّوص ادوص دِلصي دنزلا دلص

 | مرطاوخ هلل تب يداك ةيرقهلا هَمأَقَم ند يرءرح ا

 ليل ا للعم انحدق مدانز ثدلص نأو انحدم

 ادلع ةازلا تدلصو. ليلكلا طال انه ريسسات
 ْ لبا يف دلصو# اهودع 6 لضرألا اهي كيب 0

 ظ لص .تباص ضرالاو. اهغ رص تّوصةباهنإو 5

 ْ | لجرلا دْلص *«لخب #5 لجر ١ 0 تكفر تح

 | هز دلص لجرلاو :تبلص ضرالا ثدلصإ... لخ

 اللب



 ُ تلص
 1 "ناكريلا ظ

 1 ا

 هيلع عوسرم يآ هيلع لإ 2 8 ٠ نوحسم 8

 كيلضأ ذأ كا دع عمم بوو .بياصلا مسرأ

 ذخالا قيرطلا 3 د عاقل دنع و 0

 8 ف م 5-0 رع ذخأي ةوبرطالو ط |

 ا
 0 كمه

 دقعلا وهو بوبنالا فالخي دئاضع عبرا ىلع غافلا دقعلا

 نراكام وهو جرعالا امهتيبو هل ةداضعال .ليطتسملا|

 0 ةفصن او نإ داضع ع 0 اصم ةفصنأ

 رامزملا بوبلصلا -ب 3
 ُئرهوجلا لاق .ةضكر اتْلَص 0 0 3

 .مسدلا ليلق ناك اذا د تاصي ٍقّرمو تأ 1 ريلي اجو |

 لجرلا 6 ىوةىتنا .ةتببص 6 اذا جدت ِ ةتاصو |[ |

 مدرج ةقيس تاصا #» 0000 نا هر 7 |

 وودع وأ ورايس ف تلصنأو 1 وديع نم

 زرابلاو دولا نيبجلا تّلصلا *ريغلا قبسو اًداج ىضم
 فتّكسلإو يضاملا ليفصلا فيسلإو روهشملا يوتسمل

 دك تلصلإو . جاو 1 م يضاملا لج را ةريبكلا |

 ا ا بل رو جةريبكل ١
 طيشنلا ا كَ للا ت تاصلاو ٠ تا د هيب

 نمو ' 00 ذيب كلو 0 1 نم داةوفلا لب دكا |

 ةقرف ةي بةيلصلا * هناشو 0 كاس ف

 كن كرد لكلا سس نائع باوخأ ةدراجتأ | جراو ها ن

 رخل غلب ببص

 هيلع بو هده 0 1

 اد د ا لع انا ايلياو ثم دبْشَإَو

 ريشملا ماوه يف يضاملاو عاشلا لجرلا تصح ظ
 20 لاق

 كلل لص اذهو :حالصلا | مهو تماصلا نب تلصلا باعا ليقو تماصلا
 . ةصاخ فالخو ةقفإو اًحالصو ةحلاصم ةكلاص#* كباب | انئربو هانيّوق انب راجتسإو لسا نم اول اق نكل ةدراجتلاك |

 موقلا نيبو.ةماقا مداسق دعبو . هدسفا 1 ةيلضإو | * !ولبقيف مالسالا ىلا اوعديف اوغلبي ىتح ول افطا نم
 قّدو 0 تآلصملاو تالصإلاو ْلَصألاو تيِلضإلا |

 مدل ل ريواغملا ام اذا

 .يضاملا ليتصلا فيسلا تلصنملاو ضيا تيلصإلاو |

 0 ل ل 33
 | ةناعتساوا عادلا وا نيمفت دصق ريغ نم عمو اًظفل ٠
 يَ ءاطلا ماه يال ع مالإو 1

 تّدَحَأ 0 يح سموق يف لوقي
 ردوقلا ةي 2 لصخو عيت

 هلا لا ماظن

 ,دووملا علام نكلو الكت اقف
 ديول قب ماسم لوق نم هذخا ةناف

 لع ىلع 0 دقو يحك لوفي

 ميلا يق ناكر 0 ليف

 يا ير
 رركلا علطم ن كلو الك تلقف

 ةلزنم اهاندإو ةيرعشلا تاقرسلا تا يثو
 00 . اهباذا الص (يلصي ةضنلا ص

 يصلا + ماصن ٌنالف حماصت * اهم يرض اصعلاباَنالفو
 زقلا نم ةجلطغل | ةيلع ا دلا صل و. مَ مصل |

 وصلا * ةاّنصملا ةضنلا ةكيبس ةيلصلا + 37
 . نحيا َناَكْوَصلا + ةجلوصل اكل اخلا يفاصلاو ةّضنلا
 ديدشلا تملا + ةبئاوص ملا ناديوص ةنمو

 اقلب غيصالا فيحتت سلو سلال

 اًَحوُلصو اَحآلَص لص! دعو صا عصي وخلا ص
 لازَوا 0 عنمو رصن باب رد

 مزل هليع ة لجرلاو ( هءوقو دعب يا ) داسنلا ةنع

 نم يأ محد رصن ضأن نم

 التصإو احاصإو اخكاصتو .هيِلا نسحا هيلا علصإو
 عصتسإو .امصتخاو اصاخت فالخ بانل ابالّضإو اهلطصإو
 هيلع امب مئاقلاو دسافلا ٌدض حلاصلا * دسفتسا 8

 اذكل اص وهو .ىلاعت هللا قوفحو دابعلا قوتح نم

١1 



 بماص

 صا اع ا

 .الثمر اصف ةديدش ةكص مكصو ةربهيظلا عاف دنع موق ْ

 ايكطخ .ف رجأو أ قار ده ةنال ىلا 4ب لب ناجل بقو ا

 ةكصل | ورهتتفي دا هيا لبق . يالا كل ماك ةلياقي|

1 

 وام دي ميخرتلا ربغصن ىبعا رم قدورة ْ

 برطضأا كلصالا يم رماشلا كلكم دولا

 هابوقرعو ”ءاعبكر ت كطصت يذل إو نيبوقرعأ ١و نبتبكرلا |

 ىثنالإو مثريغو سانلا نم يئوغلاو ٠ يغملا دنع

 .قالغملاو ٌّكّصالا كّصملاو . كص ج ةكصأ |
 نيسلابو .ريناندل او ماردلا نم برض امتاكوكملإو

 بلس اودك 1
 ىلع سرال او ةءفدو فلكم اك 59 يك

 مكصلا + بل اغينأ ديري هناك تار دب م ضع هناا
 ةمدصلا ةمّكصلا * كاص ٌةدرفم ( ففخ عج )فاذخالا
 ةتيكص برعلا لوةث.بئإونلا مكاوصلا * ةديدشلا
 ةيئاون يارهدلا ماوص

 كاش ةمزلا اال يكل

 ىلدلإو .ةقرحا بلص ةيلصيو ةبلصي ثلا بلص

 :ايولضم ةلمخايلص ةيلصي يضللاور نيل الع لك

 كيما ىجا هيلعو . هاوش راو .اهكدو جرذغسا ماظعلاو

 0 بلص ياصت# كلا ا موتك
 كا دلد«يح ا ىذا لوذل يا .ايلظ 1

 بصف يتلا 200 اق دنع تا يفت

 بّلصو.. دعتم "زال كلا ذكر اصف اًبلص ةلعج 7 ظ
 الش عع للا كينان شما

 | بلصو هسفن ىلع مدي, بيلصلا ةروص مسر يملا |
 تدمو تماق ةقانلا تياضإف يلطلا |ىدخا نابحلا

 راض لمت ءاعشس | دارا داو ملا 2 اهننع

 باصتسإو . امكدو جرختسا ماظعلا 0 5

 رهظلا يف ”ظعو لعاف مسا ب/اصلا* يللا الك

 ص 6-5 بَ عل | ى لماكلا ندل نم 5 3 0 موق ىلعر 3 ةقلاعلا ن

 | < ضفانلا فاللذ ف تو د انعم 2ارج د 10 ا مهحانجاف |

 || + ةغل ابدل هآنل أب ةوقحا ملص يلا« بوبح | ب 0

 لا

 0 ةشئاع ك ثم د لح يو ارا ةروخو د 0
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 فو ةسواللا تايذبكلا نم ءامكحلا ضعب دع ةبالصلا
 اهلباقيو .زماغلا ىلع ايصاعتم ا ثمود 1 مسيلا افك (ك

 : لوم ريغ ىضمأا ُِق لخاأدتم رو ءا.طالا دنع و نللا

 ديدنلا يلصلا + ٍنراطرسلااب سيتلي ام انيك

 لصف 2 ك1 2 ظعلل كلاصلاو

 عضو و ةّوالاو تسع ةباص ا طظيل. نا ناكللاو

 ىلا ايضا نييلضلا|ه هب ننس عاقلا لوف و 1[ ا

 تلا لوك ا ةمأ قرضا دانك تروا نا
 لقاعف نيتمأرب رايدلا قل

 علل اب ]يعود فرد
 أ © او . ةنصلا هذه ا بلغت نأعضوم و اه وا

 | ىضرالا نت باس امورك دولاو رك ذخر ظعلل سل املا
 لا 3 0 8
 يلا ّ اخو دي ددلا كلا 3# ىراصنلا جيلا

 0 قو ٍلجامو كمال لا

 | هيلع 100 امو بواضملاو كدّولاو ديادشلا ع صلأ

 انا هانا كم مدق اا ثيدحا يفو بلص َج

 ا اعدو نوجرغغ او ماظعلا نوعوم* 0 ؛ذلا يأ قكانملا

 ا بسلا صلاخمإو ممل ضيا بيكّصلاو 4 رواتب و
 ظ 2 ةمصو اطل اربعلا بذلخ يلا ةعيرألا مخالاو
 | دا شنت نم نيعلعاةيم نيطخخ لكتيلع نك اهلك

 بيلصلا ةنمو يسلص وهف كلذ رخ وا كدحواربوصت

 | لايجالا يف امان جخرفالا نمءوق ةءبيلصلاو .هيبا 3

 مثال كاذب | رخل د يضارالا ذاقنتسال ةطسونملا

 !|| بع صا + ممسبالمو مهيار ىلع بيلصلا منراوذا



 لقص

 ٌثابا ةلكإو درابلا هللا رعتصلا *تهذف سمخل ١ ةتباصا |
 نم ةرذِلإو طقالا رعقتصلا * نجلا 5 ظيلغلا |

 * بيلا نيللا هي عقب سبابلا رفا 59

 ةدرأب يا ةلعقنص 5 1

 ةلمملا نيعل اب عْمصلا يف ةغل غتصاا
 كرس لص لخلل فرشات

 نيسلاب
 ةركح انامل ةيسملا < اتم ُىصيةايرحاوص |

 : ثابن ةقيتصلا * قدلاب |

 ةوثو قرولإو بوذلإو ةارجإو فيسلا لقص ظ
 ةقانلإو ٠ هادص فغكو الج الاتصو ًالقص هلقصي |

 +نابدةيرع امل اجءانالفو رح هر الا يد هما |
 ج لعاف مسا لئاصلا * ةنهادو هاراد ةلفاصم ُهَلَئاصأ

 لافصو .ُنطبلإو ءالجلا .ىنعب مما للاقصلا * لقص
 هأاتص ُِ سوما لاقي ةنمو ٠ ةتنايصو ةتعنص 52

 ةل اقص ةنمو .ربلا ىلا ريل | نم هب دعصي تجرد ةلاّمصلا |

 بصتلا ن هةلط سبت تافبط ٍشوةماعلا دنعزتلا دودأ

 دنع اهيلع فقي يتأ | باشخالا ءآثبلا ةلاقصو . ووحنو ظ
 .لئاتصو تالاتص ج لس اهانعم ةينايل اطرا ناينبلا |
 اعمل مانع وطرق اان ان ترعب داق

 تمار دلا نتج يفعلوا ك١نمصلا * ةغل الل لعق
 لتصلا و ننرفلا يف نيلصلا لوط لص و ةرصاخماو
 .رصق ما ىلاط ليخما نم مللا ليلفلاو يشنملا فلدخلا|

 ٠ ةرصاخ ١ ةلئصلا » 0 ليوط يأ لقص ل سرفو

 ةاينكرر صك سرقاولفم تالاظ الو جرم قو
 زج ةيلَقَص باوصلا وا ةياقص#ىهتنا .ُبميع كلذو

 يذلا لقصلا #* 0 كلزمملا ليغملا ب خللا

 تت لاو 3 7 ةلّكصملاو 26 7 0

 دلرم عونو لوعنم مسأ لوتصملاو. لقاصم ج ةوغو

 لوقب دارملاوهو ٠ فيصلا مايا يف سبلت ةنيظللا باينلا

 لقراكتلا

 ظ ج ةيسرافل ار كج بّرعم وه لبتو * برع وه لبق 2

 كتلححص

 ةيبطلا هتزوجرا يف انيس نب سيئرلا خيشلا
 ٍناطقالاو ريرهلا يف ريحا

 ناتكلاو لوةصملا يف دربلاو

 || رحالاو ضيبالاو لوكألا بآلقصلا -

 |* لكالا ديدشلا لاهلا نم وا نيوؤزلا
 | نيب رزنملا دايعدالا محال سانلا

 | يوكل

 ِلَقَص

 خرط توهتنلاو

 موزع ةلاعملا

 سنرلا خيشل | ةزوجرا يثو ٠ ةينيطناطسقو راب

 لوني
 اخاننهنا ةبلعما !كينعكلا ١

 اضاضب اهدواج تدغ ىتح

 يف ةبلاقصلا دالب نا يزاريشلا ةمالعلل اهحزش يفو
 ضي هو .رومعملا فصنل ا نم يلاهثل سداسلاا ميلقالا
 | .٠ ىهتنا .مسوؤر ةتماسم نع سلا دعبل نإول الأ

 يق ركذ دقو . يالقص وا اقص را نص كارلا

 دادل او كرما سن ملا حار
 || وأ ضيرع ءيشإ اديدع يرض اي كي كش

 || تايراذلا ةروس يفو .ةعفدو وريغو ضيرعلا يف ماع

 رك ا اجو تكسو ديف هاما تليتإف
 عناصالا فارطاب تيطلف يا ٌيواضيبلا لاق مينع
 .(بوقأملا لعف كلذ يف ةلعاف يا ) بوعتملا لعف اهتهبج

 |ةفلغا بابلا ٌكصو :ىلعا نيسلابو ثالماعملا ٌكلَص ةنمو
 ال كر رابلاو لطول كسور ةيظاوا
 تكادصا * نيسل ابك لوفن ةماعل او .ٌكلصا ناكلَع
 اهادحا تبرضو اتبرطضا اًكاكطصا ”ابوقرعو ةاتبكر
 |*نيسل اب ك اكسل اك هاوطا ك اكضلا *«ينثملا دنعىرخالا
 أ .ربغ والاملابرارقالا باتكو باتكل اور دصم ْكّصلا

 |[ةغلابلل لاف كاكصل ١ * كاكصو كوُكصو كصأ
 أ ةرجاهلا دو ةّرملا ةّكّصا *١ اهظفاحو كوكصل ١ بناكو |

 اا يسرا الترف رع رملا فتان افساب
 اذكم اغا ىلا ربو | ةماقملا يف ريكا لوق ةنمو
 ظ يع 5 دفا ٍي م نع نال ,غلهذي بخ غلو يع



 0 بو ووجمومعسمل
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 0 هي عم دقو. خلا ظ

 لكت اءلكلا فو. ا ثلاو ةا ازبلا نم 5 زئاطأ

 . باقعلاو رسنلا الخ امارقص تتزدلا هتموت رئاط ا

| 
 ا

 0 شضأ هوي كي 0

 نبللا ضبا 0 روصو ةراَتطو راك قزق
 نانثا اهوةبانلا دبل عضوم فلخ جرئادلإو اًدِج ضءالا
 ةماقملا فيريرا لوق ةنمو . ةنبدملا لها دنع سب داو
 ىلا كلامو ال لاق.رهل اب رقصلا عاب 0000 ظ

 | هاكلإو بيبزلاو بطرلا لسع اضيا 577 رمالاوأ
 ج خال نا نرعللإو مرا ىلع ةدايقلاو نول |
 رثصلاو رضا بدك اودع طر اووتلا يح ظ

 ءانععلا قرون دسار ديو نكت وع
 رّيصلو. نيسل اب رَتَس يف ةغل مهبلْسا ُردصو . طفرعلاوأ

 ثم رقص بطر لاقي٠ لسعلل لصين يذلا بطَرلا نم
 يف مدة رقبلإو رفصل اب اجو ٠ عابتا رقمو رقص وذ ياأ

 يوزت ةراصل هاج افي. 1 ورددم ةراصلا رق ب

 لوبت ضو يف قت املا ةرتصلاو..قبرضب لاقي اك
 0 او.بلاعتلا او بالكلا هيفأ

 رقصلا عناصو رفاكلاو مامنلاو ناّعللا راَدَصلا «رضيلا|
 لا لا وسال ل
 رثكا يا كاذ نم رتصا رمثلا اذه * ةييظعلا سافلا|

 ةماعلإو .كلوسلا نمببرض راقصموبأو .ًالسع يا ارتد ظ

 بطُرلا نم رثصلإو ..ةيك نود نيسلاب راقس“ 0 ظ
 نيدو بلا طاق هيلع ا بأصل ظ
 ا ظ
 ةمسو ,_كبراحلإو ٠ سارلا مّدقم ىلع ةحارلاب برضلا |

 ةبطر ةرشتنم اهب ءاجرةطرضب ٌراهكإو :هسار وا ههجو ىلع
 ةتتعص ىنعع ةعقاصلا ةتعتصو ٠ ةعرص ضرالا هبو

 قيرطلا نع لدع وا بهذ لجرلا عتصو .ةعاضلا
 ةرظاؤا

 ةديدش كذ يا ةرقص

 ع - عض

 هب رص أ قلل ةعفنص

 شرنلا» 15 هضااعقص مفضي لجرلا ها ظ

 عفص

 || كعضو: تراها ةكرلإو . عةصا ناك هريغو رئاطلاو
 عيفصلا اهب أصا لووهجملا ىلع كر

 ْ تلخ ديزل قص 2

 ةداوم عيفصل اكادراب اص هريغو ةاحلأو ٠ ءيث ىلع ل

 تغرالا خيفصلاو ٠ عيقصلا كيس لخد لجرلا عقصاو ٠
 * تعقص ىنعب لوهجملا ىلع ع ضرألا 5 . هت اصا

 |ةهص كررعلا 6 باذكلإو نأغاف مسا عقاصلا

 | عقاصلا ثّنوم ةعقاصلا * باّذك اي تكسا يا ٌعفاص ٠
 ةقانلا فنا هب دعي وشو عقربلا عاّبملا * ةقعاصلاو 2ع

 | ةيكحلا عضوم يف 2 ىف دب ,دحو نهدلا نم راخنا يف 5: رو

 | ةصاخ ىدكملا ها درو ريعبلا ل اذق ىلع ةمسو 0
 ةءاتصلا * كيدلا حايص عاّمصلاو . نيسلاب عاتسلاك

 م ضعل لو 0 علت ةدورب نإ :داوملا دنع

 2 3 ا دق ةعائصو

 :فاكتاو فهو كئاح ُُ

 مهينيب ةَعَض دالوالا عنو
 رفاتنلاو جالحلاب ع

 |هذه يف يا ةلثم عقصلا اذه يف ام ل اقي.ةيحانلا عّمصلا
 دعا ”خ هبشو 7 كظَع عتصلإو ٠ عاقصأ 1و

 ةكرلل ملا * عقصلا وذ عنصلإو .دربلا ةّدشل سفنلا
 فر ل و ماب ةفسلاو: فارم قفل ةراقإو
 عقصالا قيوم ا لفروع و رثطلاو كيلا

 سلا ويف عتصت نيح جاتنلا لوا ينصلا *سئشل و

 ربخ وهو عيفصلا هي جتنُم يذلا راحلإو ملا سوؤر
 |ءامسلا نم طقاسلإو رييانزلا نم خون عمتصلا * جاتنلا
 | رباط عتصألا * حالملاب فورعملا وهو جت ةناكليللاب
 | منا زد اهعو رللاو لولا نو !ةراثشلا و
 | توصلا يلاعلاو ا غيلبلا عّيصمإو . عتْص جةاعتصوفنالاو
 | ببيطخ لاقي. عتعتتي الو همالك يف هيلع حرب ال نم وا
 عيقصلا اهباصا ةعوقصم ٌضرإو ٠ . عفاصم ج عّقصم

 ؤ قا باينالا نم تّوصاإو ليوطلا بعتصلا
 باوبالا | اعيْبصو اعاتصو اعْفَص كيدلإو . عركلإو ريخلا ق

زغلصا داروملا رعتصأ »| ميف حاص هبا ذأ 35 روغص
 ظ ارا
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 وئص

 ةانصلا *ةصل اخ يا يل امونص ذخا لاقيو .ةنم افص ام

 ةنافص ىدنتال نالف لاقيو . تينبال عشا دلصلا ريا[
 ةّدش كي بّرضإ لتم وهو .ءيشب عسيال ليم يأ
 نعطلا يف اًضيا لّثَم ةانصلا ٌعْرَقو .ك اسمالاو صرحا |
 .رمالل ضْرعتلا يف ضيا لوعتسيو . لجرل اب حدشلاوأ

 هذه عيرشو ة ةافصلا هذه حررات نم ٠ يررح ا لوق ةنموأ

 يفصو دانصأ عيجلا عقجو ٠ 107 و تاوقد 2 تانصلا

 لل ةبلصلا ةرفصل او ةافصلا تاَمدصلا * فصوأ|

 خنيعلا ءرمأ لو ةنمو |

 دم قاخ نحلل لو

 1 زننملاب 2 اونصلا ب 51

 َُل ازي ا؟كهسالفال هينتم نع هديل ُُل ازي س رثلا اذه نأ يا

 .ةناذصلا عج ناّوذصلا * كلما ةرفصلا ىلع لزانلا

 درب مايا يناث تراّوفصو .يفاص مك ناوذص ”موبو
 ج ضيا ةانصلا ةناَوْدصلا * برعلا ضعب ةغل يفزوججلا

 .:عججال يج ا -- اًوفصلا وا ناَرْيَصو ٌناَوْدَصأ
 بارت هيلع ناوذص لد هارد وزب فلفو

 * سلما رف لثمك يا ٌيواضيبلا لاق .لبإو ةباصاقأ

 ىلع اًضيا اهنوتلطيو . دامرلا ةماعلا دنعو .ةّوملا ةَوْفَصل
 .هيف عني يذلا :نالا ىلع مث دامرلا هيف عني يذلا هل ا
 هنا مم سيل يا ةوفص ٌروكذ نالف دالوا نولوةيو ظ

 ةّاثم ءيش لك نم وصلو .قيدصلاو عونلا ةّْصلاوأ
 ةمااج ل ةناس كازو دكاروز لقب ةراكيو ضلع
 ةيينغل | نمو .ةايفصا ج يفاصملا بيبحلا وصلا +ةرايخو
 ءيث لك صل اخو ةمسقلا لبق ىفنل سيئرلا ةرائخا امأ

 *«لوححلا ةريغكلا ةلخغل او ايافص جنبللا ةريزغلا ةقانلاو

 فسوف نالف يف يفد 2 ةنالفل اي ”ينصلا ثنا ةينصلا |

 »< دربلا مايا لوأ# ةرعصم ةَيكصو ٠ ةيفصلا ةيينغلا نموأ
 فناو تامل لالا [وا.ر فييه دس [ىلروارالهاقتمملا ظ
 لوسرلا سلوب بنل قطصملا ةانالإو. نييلسملادنعّيبنلا|

 قصف م لسع نم راهن أو ديحم ةروس فو .ىراصتلا دنعأ

 اهروغو للا تالضفو عمشلا ةطل اخي ل يا

 رقص

 ليتصلا 8 و9 هلك يجب ةيرض 2 ع ةينص

 ٍ 2 (نرعامغ يا) تّهصم ءيش لك ىلع برضلا

 ا 8 زعاطلا ةكيصو ةعجشلاو . عفر هرايغو ءانبلا ينضم

 ْ اا تثبيرق اك 576 رادلا تبقص 9 . تاوص

 ةيقاصملاو مهيهجأوأ اقص وقت ا مهقاص# د ة

 .نيسل اب اطوقي نم ميثم و .ةف دصلاو ةقفاوملا نء ءداوملا دنع

 | كلنم اند ديصل

 ٠ باقدإو 9-0 ردصم بافصلا دع ةيمر كتكماو

 |.ءيث لكنم ٌراتلا ليوطلإو ٌردصم بفَصلا * نيسلاب
 ل هر هر

 ثيبلل دوعو . نايقدو بشغشص ج اهدلو ةقانلا نمو

 ديصلا كببتصإو .تندرادلاو .هبّرق ةبقصإو |

 بّتَصلاو .بوُدنَص ج وطسو يس لوطالا دويعلاو ا
 اندم د زراعي سالب قو بيتا وك وفم

 انتم + ةمنشلا كلذب دارماو . ةنم برقيو هيلي ام
 ناطقا

 - م2 اعيسيلاو عاملا يتلا

 د . ا هب رض 7 6-5 اضملاب هرتص

 | :كصل | مسالاد٠ أب

 ا ا ا ارو الاخ ياض نارك

1 
 رعاشلا لوق نمو. ةتقرحا اتالفو. اهغقو دتْشا

 ثل | تباذ اذا
 سم

 انعم را وعن

 ٠ لوقم ةيرصلا عوبرم ا
 رالمل تدنن يشل اميز تض اني امد د وانو الإ وعي

 |ثّيلن اذكعضوميو .تددنا رانلإو .رقدل اب داص لجرلا | 4
 ةمدعو  لرابيالا ف تردعضإد  مانلاب تنداغضانو# قبف

 ةدايزب ارارتمصا :ءةضاو اًرارتصا:نيللا تر دضإو :تدننا
 ٌرتضو .لعاف مس ١ رفاصلا *# ةيضوتح تّدتشا ميلا

 ا تنور ةرقاصلا *رصبلا ديدح لا ثقاصأ

 سافلا روفاصلا * ةلزانلا ةيهادلاو
 .ةروب 93 0 نعت ةماهل از ةرادك ف راك د حتا

 ةاناح وهو ناسللا ضيا روقاصلاو .اضيآ لّوعملا وهو

 | ||| نطاب ةروفاصلا * ةديدشلا ةلزانلاو برضلا دلال

 ظ هاج * ةيلاقلا ١! ةاملاو غامدلا ىلع فرشملا فحت

 ا



 دن

 + ةنصيفاهف كر عف ةرب دوك 518 "9

 زوجال اول اق. م ّف عيبلا يديلاىلع ديلا فدوضوةشملا

 ةقفنص تداكأز : ماهلا لب دحاواا دتعلا يأ ةقنصلا قيرفت

 عئابأ| ديىلع وردي يرتشملا برضي نأ برعلا دنع عببلا

 تحير لاقيو .ةتفصلا عيبلا دقع يسمن. عببلا يضر نا

 + هرااخ»ةهالعو هفازا نيس كرما كانت

 نم عنت قل #* هس ”مسأ ىف فصلا

 ياملؤلا هلسلملا هن او ةدنلا نماةشلاولكو امج
 قئافضلإو ٠ قفصو قّئان انضاطازكتلا هلا قفص
 هجو لاقي. حولا ىف ةيفصلا 7 ثدأو هلا ىف ةأاوصلاو 55

 د انيس دزك دلع ومو انفل ضال طي قيفص

 لع 5 ةّره بنج ْش 50 يذلا لبالا كر ةذاصملا

 ظ 0 0-1
 عوف ثالث ىلع ماق اًنونص نفصي سرفلا نص

 هبو .ةيمدق فص لجرلا نةصو .ةعبارا| رفاح فرطو

 يانذصي لجرلا نَهَص لوقن ةماعلاو . هب اهبرض ضرالا
 ,ةصلا لوع روبنزلا ندص * رما يف ركتذملاك تهب
 عضوت ناب كلذو .صصخلابٌةومستقا هاملا مونلا نفاصتو
 هانم اهرمغإ امردق ويف ٌبّصِيو ءانالا لفسا يف ةاصح
 زكتالاكالعق كلذك ضبا * بصي مث .دحإول| برشيف

 نوليعتسإ هت:اص بيصل لو دحإو لكل انيف ل مهو

 .لعاف مسأ نذاصلا #3 املا 1 دنع رزابشالا ِ كلذ

 كتي : قأسلالقسا ِف قرعو ثالث ىلع افلا ل نمو

 تارذلا يطاش ىلع ةقرلا برق عضوم نيَفص*نفاوص ج
 ةيوعمو بل اط يلا نب يلع نيب ىظعل | ةعقولا هب كفاك

 جنس كت

 نيف .عرجتلا نيثالثو عبس ةنس رص ةرغخ يف نايفس يلا نإ

 ع نذصاأ *ر فص هدو لفل 35 قع انلا زرتحا ا

 نذصو كك ج ةقشقشلاو ةزفسلاو 2 ةاعوو

 اص وكي ة كرااكن .ةصلاو؛ نانفصو نفصو

 نم *اعوو لا جان امو هتادإو ودانزو يارلا ماعطا
 هيف امو ةيصخا ءآعو نقصلاو .هب ىقتسي ةرفسلا لثم مدا
 ىأ هيسفنأ هوو نومنزلا 0 كلعو عرزلا نم ةلبنسلا

 ]تأ

 كروطو كافنطصا هللا نا رم اي نارمع لآ ةروس يف .٠ :رفص

 وذفص

 ا ةطيرغل نعل ةنشتشلاو ة :رفسلاو ةرلل ةئفصلا 57
 ايان اعلا هس قذلمل قولا ع روكا
 | لوخ اذاف 20 ةناذ انيق عوكل نم ةساز عفرف ةفل ةناخ

 انمادقا نيفاص انق يأ ةانعبت

 نبسلاب طنقسالا طنقدإلا - طدنص
 لس سس ص

 (|ءرد 1 ضد 6 ا و ءانفدا و وذص 4 املا أانص

 يغ نزطل هيف نكت م زجل

 تراص ل ونصت ٍتوفصو 0 ةقانلا تفصو

 | ءافاضو ! اًيفاض ةلطجلا ةينضت 2111 قص *« نإللا اةزئزغ
 |. هاخالا ةقَّدَص دولا هل قفصإو ةافصإ ءافصإو ةافاصم |“

 |. عاملا ةرثك نم هبلص 2[: هكسنلا تدفنا لجرلا ىفصأو
 | نالفو .امهيب يم رعش عطننا رعاشلاو
 || وب درك انكب انالف ىنضإو . الخ بذالإو لالا نم
 | لوقت ةماعلاو ٠ ضعبل مهضعب صلخا ايفاصت اوفاصتو
 ظ مافطصأو 1 نم افلا عفترإو اوقفاوت : يا اوفاصت

 | ةنم 6 هراذخ ُف ل هذخا 2 ١ داَنَصْتْساَو ةانطصا

 ا ةةعاتلف متلاو اهفو افلا وكف عض انطق
 | ثويو . لءاف مسا يناصلا * ةلك ةنخا هل امو . اًيفص
 | راجتلا دنع يفاصلإو .ردكألو ميغالب دراب يا فاص
 .ذفاودلاو فيل اكتلا مصخ دعب عيبملا نع نم لصاحما

 | يذلا ككل قرم يللازلا هن دكوو ةقازدام «[بطالادادنكو

 ةيلزلات هضالغلا لافلا دعو" ةحللف ةيؤطالا هيف ل
 *ة1 مدنع يفاصلا ضايبلاو .يأرلا هيلع ٌرقتسا يذلا
 || * ةرمحلا ديدخغب سيل ام يثاصلا رمحالاو . صل اذا

 | سبق يلا لبج فحل ةكفر عام قلق ةانتعلا عجافصلا

 | ةانعمو ٌيقايرس تديئراوحلا دحا لوسرلا سرطب مسأو
 | ردكلا تالخ وُدَصلا «ندكلا ضيقن هانصلا *ةرفتلا

 رعاشلا لوق نم 0 ةدوملا يف صالخالاو | 4
 ةوفص و هسللا رع تنأءد تول

 الاون كنم جرا ل ناو ينم
 || يا ٌةوفص ذخا لاقب . ءيثلا نم افص ام اًضياوثصلاو
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 قفص

 (ييرض هيحانجم رعاطلا قدس. + تو: لجرلاو ف |:ةبتزلايف ةقمالللا نيسددملا دعو :نوثطصملا ريقلا|
 هدف هارت ايننسملا د 00 7 تح

 روع جدلا نينو .لفلا ديرجيأ
 | دي ىلع هدي امهم لكى فص عببلا دنع اتفاصتو اتفاصو تاّدصو فّتص جةرخومو 00 اهو تزويسوي وقل

 ا ساق امس ريخالاو .فافصو

 باعصا نم ةواَج ةضلا لهإو . ةقيض ةعفترم بظل

 ,. هرويسد يف نوتيبي أون :اكمالسالا فايضا م نيلسملا ين

 رهدلا نم ةئتفلاز# رجملا نم هلام عضوم هملاو

 * ةنم انأمز يارهدلا ن اخ نصا انفع لونا: ةنم نامزأ

 ىاقباس ىلع كت ريناند ؛ ةماعلا دنع ميلا اا ةيلصلا ظ

 احادقا ةفصت يا فوذص ةقان * أر ما اهب يضعشو |

 فيخصلا *بلحلا دنع هيد. ففصت وأ ةراكل يحلو م

 او ٠ ددرت لجرلا قتفصنو٠ ةرم الا مويلا يف اهبلحي | ةنمو٠ ئوشسيلو ىلا ىلعو فعل س تلا هنن عسا

 سيلا ءرما لوق
 1 ثوب 0 اهل ظن

 لدعم ريدقو 17

 ةعاجلا ةتفاصلأ د تبرطضأو جرااب توته راجتالاو ف اخص جتفصلا عضومو الد ِف ففقوملا عدم

 قناص

 هانا ىلا ءأنأ نم هلَّوح بارشلا ٌنالفو .٠ توص ا عمسف

 .ىرخالا ىليع ةحارلا نطابب برض هبدي ”نالفو.وفصيل | ت

 ٌعرم نم اطّوحو اهبلق لبالاو .ابرض امم ثّوص هيدعبو | ة
 .فاط ءيثلا لوحو .بهذ لجرلاو نحل ىلا ةتعر دق

 ةقانلإو .بلتنا هيبنج نيب لجرلا قفاصو . رخالا

 .هدرو ةفرص ةقفصإو .قّراط تبيوث نايو . تضخم
 ةلّوح بارشلإو . هلم حدنلاو . ةقلغاوا هدر بابلإو
 | اذكى ع موقلإو .وفص,ل رخآ هنأ ىلا هلنأ نم اًجوزم
 باوت نب رذلا لاق .ةتفإ اوو ةفداص اذكب هديو او ا

 تقفصإو ٌبيصنلا حِرُط اذا ىتح

 اهراوحو اهعرض ةدلجي هدب
 0 3 معبشي اب ماعطلا نم مكاج موقلل قذصإو

 0 ٍنطبل اًرظ تبلقتنا ةقانلاو .هل ضكعن

 . ةرآت 12 دوعلا قنطصإو . عجرو ٌدترإو فرصنا

 .اونرظضا'موثلا هلو. ةجاوما تظالتو كرق رجب او

 | يذلا دلجلا تحت يذلا لئسالا دلحيلا قاّمصلا * ةلزانلا | دنع ةفّصكإو.ةنم قايسلا ةماعلا دنع مالكلا فص
 الا اإل دز طل والا ور ار يساخزام فرحالا اهيلع ْثَصُن لآ ني

 ةمدعلا عيال لاق نك .ثوص هل عَمسي ارض ةبرض اًقْنَص ةقدصِ ةنَئَص
0 ' - - 2 

 2 م ةهص هك نص

 ودي ىلع هدي برض ةفنصو افنص فزنصي مدب ىلعو

 . ع

 00 ديدن« قدرت نولكل

 ل ل ري 8 دابا قافصلاب دارا | قنصلاو قنصلا مسالإو .عيبلا بوجو دنع كلذو
 ظ ربكلاو ةغلابلل لاعف قاّتصنا < قفص جبشخملا | ىا هدر بابلا لجرلإو :اهبرض ةيحلصرب اطلا قتصو
 ”مإو ٌردصم قفصلا * تار أجل ا ف فّرصنلاو رافسالا دوعلاو٠ ابطكعو اقوراخ ةنيع قفصو٠ ل ةتفو ةفلغا

 | ةيفض وا ةيجو لبا نمو: عضوملإو ةيحافلاو ٌرماك نم اًجوزمم ةلّوح بارشلاو . مالم حدفلإو . ةرانوا كّرح

 بص ٍديدج ردا نم جرخيرفصا ةأمو»: قوفص ج جلا هب ةبرض نِفَيسْلا انالفو .وفصيل ءانا ىلا ءآنا

 .دابناج قنعلا اتْئَصو . ةعطو غابدلا ير وادم هيلع تجرأ ةقانلإو .بهذ لجرلا قّمصو .اهنكرح راجنالا

 انلل ىلا يف ةغل قنصلاو ٠ ٌهاَدَخ سرنلا نمو يا ةقفاص انيلع تّقَدصو» دعي تحباهزلو نع ابحر
 قصب بوثلا ىّفضو . ةعاج انب تلزن أذا رخإو ةيحانلا قتصلاو.بابلا عا عارصم قفصلاو نح ةفاَمَص

 انزل نان



 عفص

 رغاعلا قباق .اًعلح | كن رءريصاإلا ليا نرللا كلوا ا لو قفمللل

 قدا نب «ىضعلاو وي

 ٍنارتصألاو ٠رفص 'دالو ١ ا كاسل *نطوف مهلع

 رؤصألاو ١ بسب ءبزلاو وأ يزول وأ علا نارنعزلا|

 رذصم م نالف م ثلا مدع طوقو. .عئاج) اكوا رقتفملا

 ةتعفرص ىلع ةبرض لاقيو. ةمكلإو ةماعلا لعا ةعّقاوصلا | ةرفضلا مهتم - فتيذلا ةرّثصإو .طاّرض يا هتسا|
 عئاجما روفضلبإو

 ترتصأ |و» .ر ف صيف مدن !تيرفصلا - ترفص

 رارنصالا ُْ لخادلا ةماعلا دنع وريغو عرزاا نم

 ةماعلا هينكت ريطلا شاشخ نم ٌرئاط درفصلا

 نرم نبجا لاقي نينا يف لخملا هب بّرضي .علما ابا

 رعاشلا اق درفص

 هنمأ ىدل ثيلل اك ارت

 درنص نم نبجا ىغولا قو
 تابنو جذول افلا قرْفصلا
 :دصيصلا 3 ةدحورات ةيفرمأ هولا معو

 ةعانلاو .٠ تاص روذصمعلاو ٠ فاصنخصلا اهاعر ةيشاملأو

 فاصنصلا * اًقونص اهبر يا ةعتمالا فصنص لوقل

 * ةنم فنص فالذلا ليقو فالفخملا وه ليق رت

 تصخصلا +ةجابكسلاو تاضنضلا ةدخاو ةطاضتضلا
 . نيبطم وتسمي ووو حاقو . ضرالا نم يوتسملا |

 *رونصعلا فصقصلاو ٠ لبا فرح ضيا فصخصلاوأ
 ةجابكسلا ةنصتصلا

 ةنم طئاضا" كراك اماما م طق ططقط
 فتيقاط نم ناك ام وهو نيلكلا هلباقبو اًدحإو اًفاط
 عطق اموه طّصا ا رجحلإو . دحإو ظئاح اهم موقي

 ديزيال طئاحلا ضرع ىلع ريصي ىتح لخأدلا وفرط
 قيال ذ لكود نينا باك اتعنا 35 لاعبو هي
 نينآنبلا حالطصا

 دي دنال فك ب ةانق برض 0 ةعلطا ةعنص

 أعفاص + اوه مفصلا 2 كيف ال نأ وهو ١

 اهيا ةقماأو ٠ ةولصلأ مامت نم ف واصلا ب وسل نراف عفصإ ب يأ اع 1 و رخالا اهدحا عفص اعفاصت و

 اهثميةَف ايندلا يف هللا كرابال شلع تبا ند 0 ٌنالَو 1
 رطاربفب رسل يذ دنع فن تسيل

 د جم اا
 رطاّرضو ٍناعنص لك تعواطو

 #3 فاقلاب ةعقوص بإو هدلأو تي لقوا

 عا اد عاصي ب يا فاعتلعم

 لجر

 ريفا ديعتصإلا - - دعفص

 ةئهقا < ثلا ةذفصا# مدرب ةيعق ا فوة

 ١ يايا
 مونلإو ايزي الولخ يظن ادم لو غلا كفل

 .دعتم مزال ممسفنأب اف اهريغو 257 يف مماقا

 .معم ٌفصتالو لاجرلا فلخ هاسنلا ٌفصت ةنمو
 |ديحانج رئاط'او .ةثلثوا نيبلحم يناهباح ةفانلا فصو

 | بلا فاوص اههيلع هللا مسا !وركذاف هلا ةروس يفو
 | اهنا يا ةفطصم ليقو.ليعانم ىنعب لعاوف ةفوفصم| نم

 |انص رتاقاصلإو تاّئاصلا ةروس يفو .اهرخ يف ةفطصم

 |بتارم ضم نود ءامسلا يف نيفطصملا ةكئالملا يا

 0 نقلا دنا فصك ميلا نم زطسلاو ردصم

 |فدام لك تيدا ايو .اممرحيلو امطسب ءامسلا يف

 ا ء.ق قى 3 مطلع هردذ مدل دقو٠ نفسا كوي الو

 || تفضو . ةئاص يفاانص اهتعضو !هئاوق:ليالاندصو
 | تفاصو . ُهَفص ىنعمب اًقيفصت ةنقص# ٌةَئصةل لعج جرسلا
 ظ ا 6اا اداب ٍ ولا 0

 | ةثاصلا * اًقونص 0 ناطر اول
 ظ . ففاوصو تائالَد 32 0 امتاوق ةعضاولا لبالا نم

لا #ن 8 ٌتفطصي امكاق ةواص اهيلع نوموقي
 ْ 

 00 5 95 رع 2

 ا مكفونص |ووسف تادا ةنمو .فونص ج نيلصملاو
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 راص روص

 نرم ةيلاخ اهيف عضوت يقا|
 ةعصان ةارمح اهنم نال ضعبلا مساب لكلل ةيمسأ كلذ رْثس . لوقت ةماعلاو . فاعضا ةرشعو .؛ ىلا عضوت يذلا |
 ثاكلا نولب ين ةيناك اكو لا ةرفص نولب يا متو | يف ناد رفصلاو ٠ خابتا روح ص ناكمو هسا |
 اذا دارت العنا ةاوبسملاو راشيل ضواو قاع رابخلو | + دكرقملا لل قراني وهوا هنا فام
 | نساك ة رو ”لمر "يلبس تاووورتملااورساف لح هنا كاملا واقل ابن فوم فورعملاوهو ظ

 لاح الو ودعا باقل شوق طنخلا ' ملل ريخأت|
 هاذلا ا: لوالا رم (رصلا يا) وهو

 دقعلإو لقعلا اًضيارئّصلاو . يدعي ةنا مهعزا (روكذملا ظ

 | ةبانلا وا ةيحل رافصلاو عوجلاو بلقلا تلو عورلاوأ

 هاخا ثري ةلهأب ىثعا لاق.ةر وكذملا ناودحلا

 ةبقري ردؤلا يفامل ىدأتبال ]|[
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 ساو هلا وع نا وزار لقد صال ْ

 نارفع هل 9 رفصالا

 لوزي مايا هي ناك اذا نونجلا هبرتعي نأ. .ةرفص ين

 الانيا اعح اوشا , تهنلاو

 نم ءيثب ةنوع“ اوناك مهنال ةلقع بيف دل وسر لع نخب الو ظ رفصيف نارفعزلا

 ةلبقتالو يب قزابال يا يرثصل اذه طانايال وقو ْ

 مالغ يف ةيديزلا ونماقم نم ّي ريرألا لوق ةنمو . يسفنأ
 يصل ةيصلخإو ىِرَفَصِب تطادلا هب نا مَرَجال هل
 نم ٌةبّرقل يقأ ةيضرملا ل اعالا برغل ابدا اراد. ١ يرفسو

 .ئرفصلا ردا 2 حملا دعب وهو ليبس جول عم كاله هب نونعي ءانالا رذص نم هلك دوعن موقو' فيلق

 يفرّكلا عقوم عقيف أر ادق فتجي نامي رع ةردصلاو فردلا نم عتب دقو. . مرحلا يلانلا ناوعلا وو . يشأو اهلل |

 اروي لورا روت رجعو ابا راسل اود ووزن | اقع نال خيضم وعول تا قزدلا حيووانعابأ
 ةرفص ىلا وارنصالا نيدايز لاو ارقص نب هللا ديع ىلا | .مسالا نموب وأ لعنلا الو لعنل اب ٌصنخمريغ نزولا |

53 

 نارفصلاو ١ رافصا ج ةعتمالا نم
 «ريحزلا ة 1 0 دالوالا زف فعول .ةسأ ىلع رخآلا قبو مرا مال سالا يف اهدحا ليس

 توص لكوت دصمرتيدلا#تابنلا نمسح ةيروثصلا | اكنافصأ نانا لااقيو :رافصأ ج يلاذملا رثصلاو رفضلإوأ
 <. قاسم

 لمرلا نم ةريفضلا ةريفصلا *داصلإو نيسلإو يازلا ف | ”ةرما تل اق . تاردص جرذصلا ثوم ةرذصلا * نوع

 اط ليق . ةعبرالا طالخالا دحال ةرلإو تهدأ |ورذصالا دي توا ددعلا

 | | |:ةتلاو ربقنلا تيرثصلا «زتعلل لع ةفرعم ةرثضو . ةدلج
 | لوا ُِ تبني تبن يرفصلا * تيرافص ج ةدئاز
 | رحنا لون وه وا ثقولا كلاذ يف تاير اهلا ا
 ملا جاتتو ارهش نوكتو ةنمزالا لواوا ديبلا ل ابقإو

 | لآ ىلا اوبسن ةبل اىلإو .نيدلا نم مول وا وا مهنإولا | اورفاس اذا اهلها نم ةكمرافصإل كلذب يتنممضعب لاق ظ

 ْ ظ نإ ساحلا ل رثصلا عن ناص املاك ةرفص نايمأبل مخل ا روخلا اوس لاق ةنا ةبور نع يودو٠ كييف

 | هدعراعرم ساحن نم اقر ةنهو تسالا ةرانصلا اًرذص هيلع اوراغا نم نوكرابف لأ ابتلا هيف نوزغي |ون

 | وندم ىف 3 ةرااشغ ةماعلا كدنعو . بر ل راجلل وأ م اون ملا | ةنسلا نم ناريش ن

 ْ ريفصلا فورحو.٠ فورا نم ل اخوهو ظاغي الو دن ا لاقي 5 ةص ةي ذأ لاقيو٠ راشعأ ةمرب لاني

 نما, ف ىب نمد أ

 قداص وهو اًقداص ئظَكي ناف
 رثلا ارض 31 مالحأب 3 8

 رئصلاب قوسا ىلا تزربو ضبوفنلا بهذم تضفرذ ثن* تأ ردا * تيبلا اذه يف الأ رفصر ا عسا لو ْ

 داوم ىئالاو ا م الاد يس 5 اد

 ضييلاب ىكي اك ريناندلا نع اهب ىكيرفصلإو .رثص ج
 هدا هتماقم يف ّىربر لا لوق ةندو٠ .ماردلا نع

 ظ هس هو توجو هر ةرفصلا * عبنلا دوع نم ا

 | دارا متلارت

 | | | ىنعملا اذه نار اصلا يف لاق . نطبلا َواخو ةعوجلا اهب
 | نول ةرخصلاو .ريفصلا نعم قوام يفاهم رع ءاسواو

 دلي



 كابق ضبا ٌئافصلاو . خافصو ينص ج هدلج ةرشب

 قاقر ٌضارع ةراجو ةجاولا بابلا نو . سارلا
 دنع ةولَصل إو . رودلا اهب طلبو - 5 فّتست

 لباوت اهيلع عم عضوي نجعل ا نم ةريغص ثاقاقر نيدلوملا
 نرخ ولا لكي يفزب نم غياصملا « رينو ملا ف

 نو وسار ابناج نايا يذلإو ضيرعلا خخ يصل و .ةما

 .ةبصقلا ل دتعملا فونالا نمو.بولفقملاو لامك وذ ةنيبج

 لاط ىن> هيغدص لبق نه طوغضملا سوُورلا نمو
 هيف مهجا ام بولقلا نمو. هافقو هتببج تيب ام

 يجولا نمو .رسيملا ماهعب نمزرس داسلاو ٠ قافنلاو ناميالا

 خص“ ٌلجر لاقي ٠ ضيرعلا علو .نسحلا لهحلا
 أ رص ةفصا إو. افصل اب ىشغملاو .ةضي درع يأ هجولا

 تاوكصم و تاوطصم ج تيشلا ةوفصملاو ضبا ةوفصملاو
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 هدفصإو هَدْيَض #ك غن وأو دش ا هدنصاإ هدنص

 ظ باكو تاض 2 ادلا والاه ةا خيال
 ظ *يثلا رةصإو . ةالخا تييلاو .رفتفا لييبا
 عرزلا ّرفصإو ٠ قرفص اذراص اًراريفصا ٌرافصإو ارارفض

 ظ 1 ارذاصلا#* هداصمتسإ هنأ كار دا رع ةيانكةق هوو قتنبب

 | لكو ريطلا نم تبوص يذ لكو ٌنابج ٌريطو ْصللإو
 نم يا ثفاص رادلاب امو.اضبا ريطلا نم ديصيال اما انن

 ند رفدإو رفاص نم نبجا لوقو . دحا يارفصب

 ريطلا نمرفصي ام لكرفاصلا ديبعوبا لاق لبلب

 امئاشخ يف نوكي امنإو روطلا عابس يف نوكي الر يفصلاو
 طرا نارضاقو نب ديضركذو:اهتفاذاضي امو

 ماني ن :رآ ىرم افوخ ةسأر سكتبو هل جرب رجتلاب ىّلعتي |

 ”يلارعالا نبا ركذو .ونايل لوط اسوكنم رصيف ذخؤيف
 هب رص اذا يا ٌةوبلقف هب رونصملا رفاصلاب اودارا منا
 هلوتب ةيزيربتلا 4 هأقم ةي ٌيريرحلا هب لثت دقو . بره

 ظ ركذ امب هرسفو رماط نم شيطإو رفاص نم نبجا
 .ةبيرأ ةارملاب رفصي نم رفاصلاب دارملا ناب هيلع دازو

 .ورما ىلع دحا رهظي نا ةفاخم رينص دنع نبي ةناف

 ظ .نيداوملا مالك نقرقو ااه رابع ةلآ ةروقاصلا *ىهتن

 ظ فالخوهو 0 اك 2 عرفزص نولونب , مرثكاو
 2 سو

 فيصل نيخولاو رعطملاب انك ا 1 <لج غلع

 *اًديعهل بهو وال ام ٌءاطعا اًنالف دنصإو . هدفص ىنعم
 * لع وان ديقبوا دق قم و سالا ب قتوي لعاداتظلا

 فّدّصلل اًمضبادكصلإو . دافصا جقاثولاوةاطعلا دّدَصلا
 ةماعلا نيو

 كايرو فخ شياب وش انيتحي ريس
 .برشيل هاعد هدورو دنع سرفلابو :اهيف و ةعباصا

 يف يب امو دارتلاو نرطبلا يف عيدجب رفصالا اكو لالدلا َسَِوَط لوق نمو
 فدع ةيودو وريعو نيا نم هب “ادلا نانسأ لوصا نال يبرط الب برت الف

 تاب ماه هدا اضيا م 0 06 »3 هلا رينصلاب برشت ليخا تيار

 0 18 لاا ارشلاو 5 ضعي رخآ

 | .[* وريغو نبنلا نم ةبادلا تانسا يف ىتب يتب امرافصلإو

 ان | رامصلا وبطب يف عمتجا لوههملا ىلع اًرْثَض لجرلا رفضو
 ىهفالخ اروفدو ارفص رفصي ةاهاياطوزصو ونصت

 لوقو. تام يأ نالف باطو تّرذص 0 .روَص

 ب رفصا رئاط ةيرافصلا * تابنلا نم يوذ ام ةراتصلا رد طبت

 | رفصلا * ةيارغصلا هيمست ةماعلإو .رشبنلا هل ل اني شيرلا مل ْتَرِيَص دقو ناحل ١ وفا

 | عاملا 2 70 لاخلا نصل وررشلاو

 ا ”يهشلا ضيا رثصلاو. لاذ يا نيديلا رفص م لجرو

 ظ رفصلاو داك ينإوالا ةنم لوعت يذلا ساخخلا نمو

 ظ |١ ةلزنملا ٠ نا ىلع ةافت هويطلاو ةرئاد وأ تاما داجملا دع

 روم رجا ْقّيض يوبو يلاطو
 كالطلا ىلع يسنن تفرشا وا مدو نم يبق الخ دارا

 يارفصت اهاندجوفرادلا اناخد لوقت ةماعلإو؛ مم يبس

 11 ل1 لا الا سل تل لا وا لا لا هل 1 ل الا لا د يللا كالا وكل كنا ممل لا كلا ام عال ا 38 9 ة جوا كدي 2# نا ات نزح حاحا

 :رفاطوا هيض سيقول او. + ىدصا ليج نكهات للملا
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 هيض

 ع

 قب يل ضيرملا اص لوخ ةباعلإف؛ هناهغ< يف رظنو | اهسارب تلام ةقانلاو .ةصقن ّئثلإو. ةلاما ةانالأو. . موس

 بهذ مناص ةقانو . لءاف مسا غاصلا رطخملا رم | ةّمرلا وذ لاق .اًميش عمتسملاك هيلع دشن يح لحرلا ىلا
 ضرع يف ةعتملاب ةيبشو خاص ردصم حاصلا + اهنبل ةغناج روكل اب اهدش اذا ينصت

 ةديئاو ليف ا ةيعا نكي وهو ةءاسّنا اهب طرفي دخلا بشت اهزرغ يف ىوتسا ام اذا ىت>
 لبجلا نمو بناجيإو ردصم مصل ا+ةأجافم يل اًحاَمِص | نم مهجّياوح يف كنونابو كيلا نولي نيذلا ةغاصلا

 0 نمو .٠ ةبنح ناسنالا نمو هم 2 انتفلإب وغصلإو وغصلا 7 هباوقلا يوذو باعكالا ا

 نرد ضرعا يا اهْكَص ةنع برضو . حاّدص ج ةضرع | . ةليم كيسا كعم ْءاَعَصو هد ٌةؤغصو ةوْعَص لاقي ٠ليملا

 ثدصم اما اهفصو .ةنع ضرعا يا ءيثلا نع برض | نمو . اهتيحان رثبلا نمو . اهفوج ةفرغملا نم وغصلاو
 ةيردصملا ىلع ا ضرعأ ىنعب غض نم هبناوج نم ىذنت : امولدلا

 بناجلا ىنعبب امإو .اسولج ثدعق كلوقك ةيونعملا | عمتسإو لام ب )ايغصَو ايعص ىنصي يفد ظ

 نم نوكي نرا ل.ديو . ةيفرظلا ىلع ةباصتنا نوكيف | ىّوان لجرلا تقصن * ةيباع.غص ةنع تمص 0[
 نوكيف ارتس ةنود برضو التم هل برض موق ليبق | نائمصلاو نائفصلاو ثمفصلا * ةبلغلا ةَْثَصلا * دلجتو
 ص تم يلا نب رشب لوق امإو .وب ًالوعفم فاعلا غيل ازتتككا مهلا رانا وا ديدشلا ميسجلا|

 ركصل و. يب نم لجر مسا هب داراف للم هابحاب سانلا بلغي يذلا ثنصلاو ١

 3 00 .هجولاو تةيسلا ضرعل ْخصلا يف ةغل كنعننملا + دعو قؤتت لجرلا تست باططتم |

 ةهجو يش لك ةهئصو. ةّيملا ةوفصل ١ ا شحاف ضرع ناتفدلا تاتفصلاو |

 . تاَكص ج ةقرولا نم هجولا باتككلا نمو .ةبناجو | ةتقيقحو . هكرتو ةنع ضرعا ارفض قصي ةنع مح
 نوكت ام يف نييلكتملاو ءامكحلا دنع هاسلملا ةفصل !و | .افع يل ُةنعهْفص لاقيو.ةنع ّدصو ههجو ةففص ةآلوأ
 فليح ةلصتمو عضوا ةيقاةوانلا جلرنلل ةقاوجا | ك ه2 غلباوهو بينذنلا كرب غغصلا ليقوأ

 ةذفان تناك اس جير ءازجالا تلاقي نوكي. ال | ةبونع كرتي يا ) فص: الو ناسنالا وفعب دقف ةبوتعلا |
 | رابفضلاو 3 قطو ةقفانييسورايجاتنم وعتو | لع لبا صو.( بنذمربغ هدعبال نكلو لجرلا |
 لوق ةنمو . ةفيقر ةضيرع ةراج حاّنصلا * ناّنخلا | نجاح نع لئاسلاو . اًدحاو اًنحإو هيلع اهّردا ضو |
 ظ نايبذلا ةغبانلا | ماقساَنالفو.ضرعب يل ًاَكصُم هب ةبرض فيسل ابو: ةّدرأ

 هل هل الا لاق ذأ نايل الا قروو موفلإو .اضيرع ٌةلعج يثلأو٠ ناك عتبارش يا
 ٍدَنَقْلا نع اهددحاف ةيربلا يف . . لاوحا يفرظن سانلاو. اًدِحاو اًدحاو اهضّرع نحمل |

 مه تنذا دق ينا ٌّنحلا شيجو أهنيل 00 هيف رظن رمالا قو

 ديعلاو حافصل اب َرمدَت نونبب هيديبو :ةلّوطو اضيرع ةلعج ةوثلا فص + غاص يبن
 كاتاتص جاهتفسا تمظع يلا لبا 'اضيا حادصلاو ةحغاصم ةحناصو . حّيافصلاب ةقرح سن . قفص
 ةداصلا ةض ةرعملا ةارملاو كفملإو مركلا وُدَصلا + خانصو | ىتلإو هبحاص دي ردحاو لكذخا اًمْناصت اغلاصتو اًحاَتصوأ
 هللووالمللا | ينصلا + |.فصب الإ عستال اهياكةرجاطلا ”حئاصتو :ميلسنلإو ةاقالملا دنع لعني اك وثك ىلع هك |

 كلل ذكو ضيرعلا فيسلا ةميفصل ا »ضي رع ءيش لك تكاد ٍضعب ىلع اهضعب قابطنا نع ةيانك نانجلالا

 هجولا ةينصو .ضيرع ءيش نكاح ضيرعلار جت || هلم لا صلو. .ةبلق يثلإو؛ در هنجاح نءلئاسلا
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 | مر
 ةفش لكلا لاق نم لوو .رينكدلا لع ىنعملاو هيشلا | يف ةرغص ام لاقي٠ ةنعر فص ارغص هرغصي هرغص

 سلع موي تاذرضح ةنا كلذو .ةييملا ةريق تب رغصإ رغصو» تنسب آلا ينم رغصأ ن ردوا ةنسب الا
 .| ريغص ناك نال مرظنمب ىردزاف ئينللا ناعنلا كللملا |. . حض ًنأرغصو ار 07 اردو ةراغَص 7 رغصوأ
 لاف. ٌةارتانأ قف ريخ ئديعملاب عمسن لاقو ميغ ةنحا | نلاح ارعتط ولاول هراكيصرا أمير زعيم رغطوا

 أأاهنم دازت زي لاجرلا ئنيل كللملا اهيا نعللا تبيباةقش | نيغضو ':يفووغلل كيل أن ء سل |و :لذلاي يضرو |
 لاكي اديك هيرغصاب هرملا اذا ماسجالا | .اًريغص ةلعج ةرغصإومررْغص * مردصا ناكموقلا|
 ردصم ريغصتلاو ٠ نانجي لئاق لتاق نإو ناسلب | رغصإو .( انام آليلذ يا ) اًرغاص ةلعج اًنالف رغص|و أ

 ظ يلاث دعب ةكاس لاي ارتي دو نبيفرصلا دنعو. ع اهتابن راص ضرالا ترغضإو ٠ يل ةبرقلا|

 ازيغاب ىو لِجَر يف لج رك هتكيه يف رييغ عم مسالا ٠و زغصيل اوعبترال اقي.رغاصالا |ودلو موقلاو .اًريغصأ

 حلاو عصا ىبسي ويعمل كب يذلامسالاو .اضيا رغصتسإو .ترغص هسذن هلأ رو لج لأ رحاب وأ

 نكي امريتحت لوالا“ ناعم ةثلثريغصنللو كلا ةلباق هو | تيعصلا بلظترتاللفاو»: ايش“ هلملو ىإ هذع ّىنلا

 .ةفتشللا تانصلإ اوم العالازيغصمك# ميظع هنا قو نا| .نورغاصو ةرغص ج لذل اب يضارلإو ناجلا رغاصلا

 0 ليلنن ينانلإو مود ووزع ةنيزب ارمي غ# وأ رب ةروس يف ةنموأ

 فرن ل اهلا ىدملا ليات مويغصت نم دارملا ن اف | مم ةيزحجلا ذخوت تا ينعي. . لذا يا «نورغاصأ
 ايو 7 لبق تنك ديعب هنا موب نازوجيام |وسفنب ٌةّيذلا اهيقأب ناكلذو.لذلإوراغصلا لعأ

 هتماقم نرم يريرحلا لونك ميظعتلا ريغصتل اب دصُق | * رمل اج لاو ياق وهو اهعفديو بكار ريغ اًيشامأ
 0 طوع نفت 0-0 هل تانف ةيطسإولا | ةراتصلا * ريغصلا راغصل او . مضلإو للا راغصلا|

 . ماقملا يضنني اك وصخ ال هي دوبعو هنوادع ميظعت | * مرجلا يف رغصلاو ردقلا هي يف وا ظل | فالخ
 |يفركذ دفا هرال!ريغصت ا * رم 5 ةراغصلا رغصلاو . ميضلاو ةأذلا ريما ظ

 لطي ل تيغصرا لاو ةعطع رفوف م خر | رغصاوا دالوالا رغصأ ةرغصلا #رغصلا ةازعضلا

 ميلا اني ةذيزتلاو ةلجر مدت حتت نالف لاقيو. . مرغصأ يأ موقلا ةرغص وه لاقي .موقلا |

 اًريثكآلكا لكا اغص عصي لجرلا ٌّعص | نم انإو٠ . مرغصا يآ هبوبا دالوا ةرغص وا هيوبأ ةرغص
 9 ىلإ * نيسل ابلة سلا لغصلا- 1 5 اغصلأو رغصلا وذ ريغصلا ةواعصلاومو يأ ةرغصلا

 ل ير كلف اذاف رونا ندا ةكايوجرالل
 | نيطو .”ينرإلا ريغ يف كلذ 1 طوطخملاك | ليضنن مسا رغصألا * ةاروغصمو هارغصو راغص ج

 دلو لن عكك ٍضعبب ةضعل قزتنلم هيل لغيص .رغص ج ىرغص فثالاو: نو ريفإو رعاصإوغاصا جا
 ْ ىلع

 هل رغاصأ ل رغص ةوسأ ناعيا كك لاق

 لوالا ريغصت يناثلا أكد يفصو دب ريغص ”ءريغصت

 د 1 .نيوصو ا ىٌصاو وغصب هيلا أاغص 5 نارعضالإوا ىغنا. ايا

 |دحاوا ةكتح لامول لام (ةيوو) ايس يَس هلك امو يا ءرغصاب لالا و. ناسلاو

 |لامويلاو: لاسولاو.عخسا ةنصاونبدحولا فنصا + ةرغص | رثصُي تلا ان الشفو يعم ناسا امإ 0 ل + اك زغصلاب م قعم . ناسنالا يقام

 ورإلا 0 00 3 ا ا



 لعص

 ةَيمَلَملل فرصلا عانتما نوكي اذه ليرراشيا ةقوذعص ظ
 ةيفاعصلاو .ةىعلل لذدمالو ةبرق مسا ةنال ثينانلإو

 اذاف لام
 قفعصو 2 ةةعص دحاولا .

 سارالب ةراجتلل قوسلا نو دشي مقل |
 مهم اولخد اميشراتتل ا ىرتشا |

 جيلا مغلا ا اك را
 1 ا 2 ا 1 راك مولا انردقَ مدنا

 رملا انكرداو قيفاعصلا نم

 حالسالو ةءاجش مل تسيل ةافعض مهنا قيفاعصل اب دارا
 يتلا اًضيا ظارتملاو .لاتنلا ىلع هد ةوقو

 ( ةيعارل اكر دصم ) ةفعاص مةعصت ةأعسلا مْمَتَعَص
 مهاصا ةئعاصلا 0006 20 مهل تنلا

 2 لجرأاو 4 :ةنوص ٌدتشا .اًقعص قع قعصي دورلا قغصوأ|

 نم ةلتع بهذو هيلع 5 اًناعضتو مصر اكو

 قععصف روصلا يف خو رمزأ| ةروس يف ةنمو . ةعمسي ثتوص ظ

 ذم وهج ألا قر ةنرقلاو
 لبقم نبا لاق . قعصي ةلعج ةقعصا * مهيلع اًيشغم |

 هاه ربا كارما رع <

 ةلهاوص اهتقعصا ىنّكمو داحا

 بام | قئاس كلما ديب نوكي يذلا قارخغلاو باذعلا

 طنقسن ٌرانو ةقرحا الا ءيث ىلع اولاق ام يف يتايالوأ

 اهناوطإو راد نك ةءاعلا 2 1 دعر يف :ابسلا|

 ا 0 م عبطأ ديدحاك“يف دعم“

 هيلع يِنُغ نم قيعصلاو توصلا ةدشو توملا قعصلا|

 ةفعاص عّقوتملاو ديدشلاو |
 تلبس ثا
 لاكضا# لدضا راك العض لكشي لكغ |

 سانلا نمو :ليوطلا لصلا * لعص ىنعبب ًالاليعصا
 3 ةرتنع لوق ةنمو .سارلا قيقدلا ماعنلإو لل وأ
 ملظلا ةنص

 ةضي , ةريشعلا يذب دوعإ 0

1 

 بغص ظ

 نيسلاب| ..لصالا ليوطلا ورفلا يذ دبعلاك ظ

 بعص

 .| ىو ةريشعلا يذ يف ةضيب دهعتي سارلا ىيقد هنا يا
 نينذالا عوطتملا يل لصالا دبعلاب اًبيبش_عضوم مسا | ىت

 فاذا جب ون طلو ددل جداقاخل لسا خجل
 وع اهيف ةلخن ةلعصلا *ةقدلإو ٌثدصم لعصلاو .ربولا

 قم كوندلاو- نارا ةقيفاقلاو اوربا لاوضإو
 سارلا قيقدلا لعصألا * ماعنلاو لخنلا نمو سانلا
 لعص ج الاعص ىثنالإو . قنعلاو

 0 اونا 41و هج كلل
 كللعصت * اهم لبالا لقبلإو اهسار عفرو اًسار ا
 راسل هاراتر ا: كضا وتزن ازعللا
 (| برعلا كنيلاعصو . كلاعصو كيلاعص َج ربتنلا | .

 | درولا نب ةورع ناكو ( اهوآرتفو اهصوصل يا ) !هنايؤذ
 | ارتنلا عيجي ناكةنال كيل امصلا ةورع بيلي ئيسبعلا
 [لاق .رففلا كلعصتلا * ةفغي ام مقزريف ,ةريظح يف

 || كلفصم لكترو :ىقلاو كلعصتل اباّنامز انينغر عاشلا

 ظ هرّودم ىا سارلا

 ظ روصعل اكول د وا بالودلا رومعصلا -رعص

 | .ةلقع صقنو ةسار رغص لجرلا نعصا - نعص
 | ملظلا ٌّوعصلا »< فطلو قد انانعصا مثلا ٌنعصإو

 | (وريغو ملظال يا )”ماعوا سارلا ريغصلا قنعلاقيقدلا

 ةبصتنم ينعب ) ةللؤم يا ا * ةثوعص ىئالأو | نم

 (ةدّدحم

 |لجرلاو .اهسار رّوقو اهطسو عج ةدبرثلا بنعص
 | مديغو سانلا نم سارلا ريغصل | بتعصنا * ضبتقنا

 0 ِ ريتعصلا
 كلمدملا بوصنملا يعصملا كوخص

 | شت ّقد ( واو ) اوعص ىجصي ثلا أعص

 ْ + دا دعو تاوعص تو رونصعو ردصم وعصلا ١

 ظ سارلا ةريغص و ةفانو .وعصلا ىثنا ةورعصل ا | يف

 ظ ن عيص يف رك ذ نوعا -١ نوعص
 ظ ةبغسملا ةبغصملا * ةلبفلا ضيب باغصل |

ْ 



 فنعص لعوص

 ووخنو لفلفلاو لهجالا لثم نوكي ةرجت ليحو أَيللا | هيف دعي مهج يف لبج هنا ليقو .ٌردصم دوعصلإو
 ٌْ رورعَصوأ“ ربراعص حا ةماع تع ةبالص هيف ام .انبا ك كلذكلاَز ؛ الو ةنم ىَوهب ُم افيرخ نيعبس

 | *هيلعرودب يذلا ةنم يلدنملا فرطلا ةماعلا دنع بالا | كيف دعض اللا مويلا وه ىراصنلا دنع دوعصلا سب

 لسيما ةجورحد ةروزعصلا | ديعصلا ** ةقاشلا ةبقعلا ةدوعصلا * ءامسلا ىلا 7
 |يتلاع فاخ ةنم عصعصو.مهيف موقلا حصعص نم را ريغ مان ناك بارت ضرالا هجو وا بارتلا

 .| .كرخ ةيثلا عصعصت * ٌءاَور نهدل اب ةسارو . ”هكّرح | يف ةنمو .ةيسالو لمر ةطل اخي ل اموه ليقو . ضرالا

 ظ مةوفصو . عضخو لذو نبج لجرلاو . قّرنترعشلاو ديعصلاو .ابيطاديعص وهم |ونيتف هام اودجت) ناف ةرقبلا ةروس
 ظ عصعصلا + ممّتشو مدابارهدلا مو .اهنقإوم نع تلاز | * تادءعصو دعص ج رصمب 'داليوربفلاو ىيرطلا اًضيا

 ديعصنلا*«دئاعص جةقَرحْملا دوهيلا حالطصايف ةديعّصلا
 سبابلا ءيشلا ريطتن ةيدقلا ةيبطلا ءايميكلا باعكأ دنع
 داعصملا * ناجرملاو ءولؤلل اك ديعصناا لبقب يذلا

 رادلاب جوع يا م بار . لغلا لوباح

 دداعص ج ةّقثملا ددعصلا

 0 م بدأ هلا ذخأي شرب اةرئاطو قّرفنملا

 يا عصاعص لبالا تبهذو . عصاعص جاّضيا مضل اب
 نطبلا هب 2 تايتو“ ردصم ةملا »م قرم دان

 | را ضعي: ناك« ميتيفب نملجر ةيحان نب ةعصعصو

 يا نإ نع اًقوَحر يح فو اهنفذي تدب ل كلو اذ

 ةرصوا .ربراعدلا لكأ امص رعصي لجرلا رعص
 هنايبأاف نهخريو رزعابا | رك رسمك زماج فازوا ةملا داك سال اديك
 |.نيسل اب ةطعسإو ةطعس يف ةغل ةطعصاو ةلعم “٠ | يلاراع للا لا افا وقل وورد
 ظ ضيا نيسلاب طوعسلا يف ةغل طوعصلا اذكو | رعصتالو نامنل ةروس يفو .ةفاخ نوكي امبرو ربك
 اكتمل اق مي ازيلا ىلع لجرلا فعص (كهجو ةحغص مهلونالو مهع ةلمثال يا.سانلل كدخ

 |نملا لهال بارشو فاعص ج ريغص ٌرئاط فعصلا + الئام راص ةهجو رعصتو . نورتكتملا لعفي اك

 |. يلغي تح حّرطيف خدشي بععلا ةاموه وا لسعلا نم | ةادوا نيقشلا دحا يف وا هجولا يف ٌلمو ٌردصمرعصلا
 ظ | يا ) نمسا ناكل رمح هنا نوربال ملاهجن دّيعوبا لاق | .-

 | علوملا ناتعصلا * اًربخ ىبسيال ةنال ( ومنا رابنعاب د ا ةيرعصلا * ذاق ئرعيص رمحأو
 رعصلا وذرعصألا *«ريعبلا نود ةقانلا قنع ِف اةجعأو

 ْ ند .تأن لأ هزه يركشاإ ةعصعص نراكف ت كاع | ذأ

 ظع يِرعيص نع * ةنم ةقنع كسول ريعبلا يف

 ْ ردرب وا روز نم ةدعرلا قرع # فعصلا برذل

 ظ ةنمعإ اب تاسإلا ةقومقلا اق و
 امي رتلا ترفتإاز لونا ذدلا تسلط

 0 را َُ رفنعصأو . 26 ل قنعلا تت :رفصعل

 هنتوا ل جةارعص فئالاو ةفلخ رعصا ملظلاو

 يا ياسطَتَو 1

 اا ند تلا رلا ريغصلا بو ل - برعص

 ناويكحأو ناسنالا ةبرضو .رادتسا ئنلا ررعصت ا ّىثلا ررعص

 3 2 0 ةغل م اكل ع 2 هرادتسايا ١ راو 0 1 وا 1 0

 و 5 4 كو .ةداص ملا 0 ا ار و يوتلملاقيقدلا لب وطلا غمصلو

 [لاتيو ةعقو اهف ٍِ ا ةيرق ىوفعص 0 نم باح ام لوا وا ليلحالا نم جرخي لكبو ةواخ 1
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 دعص

 غربال ديل

 ا ننزل زد وسصلاو#

 يتم مم رشد يف ونحب
 بوعصلا*باعصو تابعص ج بعصلا ثن معلا

 نام لا امرشا كتيدلا + بعمل

 راص ىتح لبح ةسسي مو ةبكرت ملف ةتكرت يذلا

 يف لذتبيال يذلا ميركلا لحنلا وه لبقو . ع

 ثاّقشملا بعاصملاو للا لع رصني لب ضراوعلا
 دئادشلاو

 ع ةماك دس نوعا ناعمو

 «ر ذاك نش رّئتصلاو رْينَعَصلاو ربل
 ينالوا

 تبي ام وهو برولا انه ةبّرلا لصاو. ةرفجلا فيطل

 نيعلضلا

 * ةنيز ثلا ثالفو .رتمصلا عر لن ا ٌرتهص

 ىه رجلا د روهالا يل دادشلا تاَعَدلا رئادصاأ

 ةليطتسم يا

 انعصو اًدمَصو اَدوعُص دعي مل

 يف دعص لاقيال ليقو . لبجلا كي دبعص اذكو . ىتثرا
 .ةفيعض ةغل اهكلو لاقي ليقو . دعص لب لبجلا

 نم عفرا ضرا لبقتم هجونلا وه ضرالا يف دوعصنإو
 ىلا ديشنا "نفل الئ دوطصلا نمسا: دقو: ئرخألا
 دعصو.دبعلا ىلا هللا نم لصي امل لوزتلاريعتسا ام هلل

 دعصو.ةقوف يقر لبجلا ىلعو للجلا يف دعص* اقرا هب
 .ةكم يتا لجرلا دعصإو ردنا يداولا يفو.ةباذا نمسل ا

 دوعصل اب صصخ مث ةعفترملا نكامالا يف دوعصلا ةلصإو

 ّيربرح ا لوقو .راسو ىفم ضرالا يف دعصإو .ةكم ىلا

 سارلا لتعصم لجر - لتعص

 ١ ة دعص

١14+ 

 دعص

 هارون وتو: ترضع المرضع اهوا اينما دان 'نبز دل "دلو دسار يدي و تسلا
 يا يف تدعصاف اًدوعص ابهلعج ةقانلا دعصإو .ردختلا

 لبجلا ىلعو لبجيلا يفهدعصإو.ردعتم مزال كل ذك تراص
 لل انو فقط وعم دعطضإو دعاتضتو اكعضتوا ةاقرا
 دءاصإ دعاصت ٍفو ادْعص دعصإ دعصت يف ضبا
 ماعنالا ةروس يف 00 . ماغدالإو هيف ةقلقإ 5 اًدعاصإ

 كل يف لعضتو ٠ دعصتب يا ٠ ملا يف ُدَنَصَي ناك
 اذك غلبو. لعاف مسأ دعاصلا د هن قش يندعاصتو

 يا لاحا ىلع ببوصنم وهو. كلذ قوف اف يا اذعاطف

 ةدعص تانب ىلا ةبسن ٌيدعاصلا* ادعاص غلبملا بهذف

 ٌيداعص لج لاقي . ليوطلا ٌيداعصلا *ركذ.سو

 لماما اعب :ولشلا جبع شاملا بر هاشم ”ةفاثو
 ىنعم ىلع ةنال هب فصُو ٌردص» وهو ولع نم يا دعص

 دادزي يا أًدهتَح وه تائنلا اوم رلاعن ةناكم يا ةبرلا تعص 2 ةانلا وبما تنسصلا

 ٌحرجكا ةروس يف نمو. .ديدش يلد دعص باذعو .الوط *.رح لا ة
 هادعصلاو . ةقفللا هك هعضلا +« ارعَص (انع ةكلتلت

 ةانقلاو ةَر | ةريعصلا * بمعت وا ري تلم ا

 كفيت ىلا جانحتال (ةيوتسم يا) كل ذك تبنت ةيوتسملا

 ةلب وطلا ناتالا اضيا ةدعصلاو . دا صو ٍتادَعَص ج عاجشل ا ميركلإو رطاشلا ٌيِرَمَمَصلا * نيسل ابرتعسلا
 5 قلاب 0 رفو ةلالأو ماوقلا ةبوعسملا أ .ارملاو

 ٍعصلا نآو ضرالل 0 "مسا دع نا يكحو

 بلا وي ةدعص تانب.شحولار محلا ليق اذطو
 نيل اب ةهظع ةنيدم ةدعصو . سايق ريغ ىلع ٌيدعاص
 .ةدوجا ةباغ يف ٌيدعصلا دلجاو.دولجما ةعنص اهف ّمَحت

 ةتماقم يريرحلا بن اهيلاو.اهتأنب نسحب لثملا برضيو

 اهيف لوقي ياا ةيدعصلا
 هرهد هراض وا ةماض نم

 ”هَدعص يف يضانلا دصقيلف
 ةلبق نمي ىرزا ةحامم

 "داوي نزعت قا ةلدعو

 جدخت ةقانلإو . دئاعصو دعص ج طوُبْلا دض دوعصلا | ةراجحا نم تبثا اًشاج تشجتسا مث ةيامرلا هتماقم نم

 .دعصملا ةقاشلا ةبقعلاو لّواماع دلو ىلع فطعتف | ىلإب دعصا ىّذع انئا.ةراجتلل ماشلا لحاس ىلا تدعصإو



 بس لصص

 لزق هللا وءوصي م ن | نمإوه

 دامو 0 رمل معو ٠ مم دقن مونلا هّرصو

 نم هاج

 . لصفو انني ام يطع ىلا

 لاط ىَّرَص ىرصي هللا هسرصو .سوبح اندر هدي يف
 ةيرصن ةاشلا ىكرص * ةبعط رّيغت نيللاو . ريغتو ةنكم

 لجرلا ىرصأو اهعرض يف نإللا عمن تح اجيب

 2 ص ج حالملاو لعاف مسار رايصلا و 5 ملا عاب >2 ءارصا

 يف ةضرتعم ةبشخ [ضيا تا .نوب رارصو ثراوصل

 ةييؤتتل] طسو يف اًّماق رس ا وهوا ةنيفسلا طسو

 ثوم ةبراصلا * راود ََح - عارشلا 2 ىّلعُي

 ةيارصلا# ةيجالا اللاب دبعلا ةديعبلا ةيكرلاو كسراصلا
 هارصلا كيسرهوجلا يفو .ةارص ج وئام عيقثو لظنحل
 ةاشلا ىكصلا * ةياّرص ةدحاولا ٌرفصا اذا لظنلا

 رعاشلا لوقو . ةيقيلا ىّرصلا * ةلّثحلا

 كك تاذ موك اهترضباف

 فوضلاب روحت قالا نم اناه

 ىلول اب ىوصل اب ىوريو ٠ عرضلا يف تبللا ةيقبب يا
 ريغتم ىرص نبلو :ةنكم لوطي هاكلا اضيا ىرصلاو
 * ةثكم لوطي الا ىرصلاو .ردصملاب ٌُتفصو.عطلا

 ةاشلإو ىرغصلإو ىظعلا يو' :(قارجلا د ره اا
 .ةفانر+خيملصلا اقلب ةينايعع ا ةارلطب ةفظنوا و قاوم
 ةآرما ىلع مدلقملا ٌيرصلا *ايارص ج ةلّثم يا اًيررص
 ةلفحلا ةاشلا ةا رص يبنأ

 - رث 2

 ئدابازوريفلا 9 اق. هن لح هقتقو ”يبصلأ َن 2

 فاك يف رلحإو سنج نم فرحا ةنلث ممالك يف دجوي م
 الوصا ةثلدلا فرحالا 5 نا كلذ ةيضقو . اهريغ ١

 عباتتت وحن يف كلذ دج وف الاو . اهنيب لدافال ةيلإوتم

 دددو ةههو زززو بمب موضعي كردتسا دقو. عتعتلو
 ةماغللو : تابن الص ىصلاو لصاصلا لصص

 الفو.ةفطع هيشلاو.حاكتلا نعوعانتماب هبلص يف ةسبح
 /ايهصتخا لاقي. عطقو لصف موو. ةكلم

 ل

 | يتب نالف دي يف نالفو .دض لفسو الع ايثلا ىرصو

 يفاطلا غرافلا عجب هوغو سدعلا ادعو اوت

 ظ ءانالا جراخ يلا مالا“ ءاملا هجو ىلع ةن»
 | ةيطسألاك ناتكلا تنافي يمد < بلعم

 ةطا1ك ايبلع ناجي .:راكدل)ك ةطضااو يملا

 ةزملا يبي: يف ليطصإلا ب لوطي
 اكمو عر اهب سيل ةاردصل | صمم -

 حاصم ج هيف ٍديضحملا نيود ةتواؤسل

 * نيس اب ٌةرظس ىنعمي ارلكَصو اًرْطَص نع
 * معلا نيم نووسسملا رطسلا ير ىنعب رطيصت
 دنعو .,عطلا ٌرالا رفا وا نيسل ابراطسملاكر رمخ ار اًطضملا

 6-0 عرسي يتلا ةثيدحلا رختا اهب دار «فنحلوملا

 اهراش سار
 جيمنل | غيلبلا مططممل - عطص
 قرت ذ نقود ربك ةكط اج طد

 ا 4 تأ

 ةطسو وا ةعيلجمو ءيشلا عب ل -_

 اهوخو ةقاطلا مطص لون :ةياعلا و ووخشلاب ا
 اهسار ىلع ىلع يا ةكسلا جالفلا طصو .اهّدس يا

 كبل لوفلو. ضرالا . قش ىلع ىوفنو لوطبل ذالونلا ٠|

 منهو . كلف ٌدَسنو تكسا يا رمالا ةغيصب ”طصا ريفا
 ناسا لأي كلذ لك لوغب ند

1 

 ظ راصو عنتمأ بيج شح رمالا هي ةيلع نطو

 ا ها هك ا ةيعهص ةناد تناكلجرلاو 1

 |روقالل عصر .٠ ةلهاس دض ةيعاضم عامر ابعم

 ةدجو ّيشلاو . ةبعص ةتباد تناك لجرلاو . اع طيبا

 ْ انعض ناص يأ وه بعصأف كر ملف ةكرتلج لاو . اقص

 ا اوما :نالفو .ابعص راص رهالا بعصلو .٠ ضرب و

 |١ فتعصت ناو ولت نع ردا ف ييعامتو ابعاد

 ا *رذعتم مزال اًبعص هدج 5 نمل نالف و.ابعص راص رمال

 موي * ثّرحت ةراجإو لقتلا تاذ ضرالا بعاصلا

 بعصلا*برعلا بورح مايا نم ٌروهشم موي باعصلا

 م١١



 يرص مرص

 جاتا ذزيردرلا دن ىكلل[رختإواهبادلاو ةيزنماذاعنا |
 غلب يا ءاَرص تَيِلَخ ملا ةنمو ٠ ةرورض لخزلا هيلا |
 ةدءو. ماطقك_مارص تلح لوقي مضعبو.ةرخارذعلا |
 يدعجما ةغبانلا لوق| |

 ينع نابيش يب عغلبأ 1

 امارص مك مارص تّيلح دنل ظ
 يأ ءارص لكرَو تانروك ذملا نينغللاب ىّورب 2-6

 * دلجلا كسا مْرَصلا عاب مارصلا * مْرَصلا ىلع ٌيوق

 مّرصلاو ٠ ةيسرافلاب مرج برعم دلجإو ٌردصم مّرصلا

 .اًننص يا ةنم مرض تازكأ رت" ندعو كارطلا

 دارب دقو .نامرصو ميراصاو مراصإو مارصا ج ةعاجإو

 يننتملا لوق هياءو . توببلا نم ةعاجا 0
 بات | حاورم مريح فو اندحوال لها ونرذاخ
 وأن انام 000 5 | مهي

 ٍَ 1 لاو و ار 53 لكنا ك8 0

 هتماقم هل يريرحلا لوق ةنمو . ةعيطقلاو ءام آمرصلا

 ةيعيطقلا

 ,قالطل اكرم قاتل تنذ

 هيف هلمال ةزافللا ةلمرَصلا *ءر نس يف كيذلا مْيصَو
 رعاشلا لوقو .مّرص ج نبللا ةليلقلا ةقانلإو

 لّوحي أم اهلحر اهياع سونب
 لقتل يد زناتة رمق لكابيف يعي دوس ار اردق دارا

 دارإو . ةمئارلا يصعب يا ميري ةلوقو٠ .ةمرصملا ةقانل اب

 . هيضغ نم عوجرلا ؛طب يا تامّرَّصلا نم ةمرص وه

 نرود ةءرصلاو . اهاناد امو ةثاملا لبالا نم ةيجنلا

 * مّرص ج باعت أ قت طتلا مبان ةم رصلاو كلذ

 د : ال ةقانلإو مرصلا ىلع ٌيوقلإو عطاقلا فيسلا م امزشلا

 جبصأ |و عوطقملا ذوذجلا مِرصلا + اطولخي يتح ضنا |

 واو تبطي وع رات اننم دحأو 011 ال دع اللإَو

 الدو ةزعو ليللا نم ةعطقلا اًضيا مِرصلإو .رصتا |

 اعيش تبنت ال ةادوسلا ضرالاو عضر. الما يدجملا ف ىلع
 يأ ميرص ىفا ود موق ةنمو . لمرل ١/ خم نم 0

 :اجو. اهيعرز دوصخلا ضرالا ضيا نتا ةئيبخأ ةيح

 رمالا عطقو ةّيزعلا ةيرصلا + اّسنا اًيئاخ يا رحت ”مرص

 هةاملا لود شوت لقر )1 ظعم نم ةعطقلاو

 ْقَلَخ لزنم مهم ةيرصلابو
 دن دولاو ىذ أ - 2 رفاع

 1 ريصلا * ص ج ليللا نم ةعطنلا اضيا ةئ ءرصلإو

 قل ةفحبإ وة لكالا يا ةيجوداو ةيهادلإو 5 | ميلا |

 فرط عوطنملاو لايعلا ريثكلا لاك لا ريقنلا

 رامتلاو قلنللاو تازغلاو نتتملا نام 20 يذلا

 مرصلإو . خزافملا لغم مرصلإو :بارغلاو بقذلاو
 ناكل ولاب عر مل وللا 00 قّيضلا ناكملا
 ليلحالا سبيل اهايبط عطقي ةقان ةمّوصملاو .لايعلا

 حاطفنا نم و 3 .اط ىوقا نوكيل 8 جرخي الف

 اهعبل عطقنيف هزي ين اهعرض بيبصي نأب نيللا

 آي هلأ خر صلا

 عيطب الو عدخي ال يذلا ةييكشلا دي دشلا ٌعنرَصلا

 تفي رأوا هوان ُْ

 ةوردلا * رظن ( واف او |ورص ورصي هيلا رص

 تابنلا راغص نم | لاقي .مّرَصلا نم ساو ةرملا ةمصلا * اهداطغ اهلحرب
 ةنع هللاو .ةعطق (* ياي ) اًيرص هيرصي ةلوب ىَرص

 ”ءانك و ةظنح اًضيا هارصو٠ .ةعنم انالفو 3 ةعفد 2 قا :كتردشلا نيب لبالا نم ةعطقلإو عونلا ةمرصلاو

 3 هرلا وذ لاق. ماقوو ةرشعلا نيب ام وانيعبرالا وأ نيسمخلا ىلاو ١ ننالنلا

 ليقو.ةرشع ضي ىلا ةرشع تبي ام وا نيعبرالا ىلا

 ”لم١١

 معلا م ةدحاو 7 هنأ مريصلا لكاي ىقو٠ :راهنلا |.“

 مداوف نيصا اًقاتشم َنعَدوو



 مرص

 ريغ ( ببر ةنال) كتم سيو . ( لوسرلا دجاسمو | تفلتخا ام وه فّرصتملا لمتلاو ٠ لعاف مسا فرصتمإو
 لوخد عانتما قالطا يفو ( فرصنم ريغ ةنال ) 5 برضيو يضاملا ن :نأمز ل تيدتك هناغد فالاخال 1 ةهشويس

 < امنا روظحلا ناف. ”عسوت فرصني ال ام نيوننل لاو جا 7 مز اموهو دماجلا ةلباقيو ٠ ]اممم وا لاهل

 ضوعلا نيونت فالخي ةيكمالا نيونتو ةركل اب :4|| انوه. فّرصتملا ممالاو اهومتو ىنعو لك اذحاو
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 ا -- فربعلللو اد تان رعو راوج وح يف اك ةلباقملاو ف اضلاو . لور اك ه هيلا بسنبو رغصيو عمجيو ذي

 3 مكملا هيب هب رجم ءذلا.يا ىراب مدقلا جالط الا ريغو ديعأا موي يطور افرظ ليعتسا اموه فرصتملا

 .ىرجلا يغب فرصملاريغو . اهنع ٌدني الف هآيسالا قيرط | ريخلاو .اًضيا اكتم ميو. كرابم ديعلا موي وحن فرظ
 || فرص يذلا بكوكلا وه نييجلا دنع ضيا فرصملاو | ىادعيو ليك اقزظ الا لمعتسيال امزوه ترصتملا

 ظ لاضنالا نع | مزلبالام وه فرصنملا ردصملإو .ندلو دن:؟ن4ارورجم
 | ةقاقرلا ةةيرصلا و يشر لكي ومب ىيترلاا فوصل يزل ا يخلو مايقل اكةقتطملا ةياوعنملا لع بصنلا

 ظ ' قيرصو 00 قئارص جزبخلا نم هللا ذا5 اًفلطم ًالوعنم بصنلا مزأ ام وه فّرصتملا

 | يذلا ةفرط عالقملا ةعاّقّرص*ةعقرف ةعبصا عقرص | فّرصتملاو .ةاغلاحالطصا نم كلذ لكو . هللا ناحيسو
 ءاوطلا يف هضنن دنع توصي | فّرصنكر يشملا نودو اشابلا قوف ةسايسلا بابرا دنع

 ا الفو . اننا طق امض امر طمرة د رع مل طا فيرغلا سدقلا
 ما سف :مرصلا 2200 عطقو هربه | نم ةنطابلا اولا نم نمح ىلع ىلطُن ةؤق ءامكحا
 يننقَذَأ ام ةنسح يفاوغلا قاذا | اهيف فرصتلاو اهليصفتو يناعملاو رّوصلا بيرت اهناش
 رمْرصلا ىلع ينع َنهازاجخل تفعو ينل لكلا نم تافّرصنملاو .اط ةقيقحال ةايشا عارتخإو
 دجولا نم ئتقدالم تراس سلا نيج قادإ ١ يا ا جو سم ٍفو فيرصتلا ليقت

 .يل ّنهرجت ىلع ينع َنهازاجخ ٌنتع فع هنكلو . ةبابصلإو | برضك ةفتشملا لاعفالاو ديرك لَدلاو براضلاك

 ةلعج بونلا طايخلإو . هرج رجشل إو لفغلا مرصو| اهنع اودي لو فهكلا ةروس يثو . اهوحنو جرح دو
 آرهشان دنع:نالفو ٠ عطقنا لبحا مرصو . ةدّلوم .اًضبقتم فورصملاو هيلا نوفرصني اًناكم وا اًقارصنا يا اًقرصم

 نراك ةماَرَص مّرصي لجرلإو فيسلا مّرصو ٠ ثكم نيدأوملا دعوا . جز مل يذلا بارشلا نمو ٠ لوعنم م
 ةمراصو .ريثكتلل دّدش . ةمّرص ىنعمب ةمرص * اًمراص | ثنوم ةفورصملإو . فيراصم ج ةقفنلا نم فّرصي ام

 لجرلاو: 'مرصي ب نال ن ناحلغلا مرص|و.ةعطاق ةمراصم فرصنالإو . ةبورشملا روخملا نم ةفورصملاو . فورصملا

 لاتتلاو . منن ةئ ةرثلاو . دلجت لجرلا مّرصنو . مرصاراص | ثالثلا تاكرحملا يتوتسملا مسالا ةامغل ١ دنعو . لعاف مسا

 . عطقنا يلا مرصناو .اعطاقث امراصتو . نكسو عطقنا | فرصدملا ريغلاو . دير كن كما انكمتم ىسيو . نيوننلا عم
 دسالا مراصلا * ةمّرتجا لخن او. ةعطق ثلا مرطصاو | الا فتيونتلا الو يَا ةلخديال يذلا مسالا وه مدنع

 (فوصوملا ماقم ةفصلا ةماقا باب نم ) ) عطاقلا فيسلإو ردخ ردخلا تلخد موبو سيلا هرما قوتك رو رضا
 ةماعلاو .رسع "حاج , ضام يأ مراص نلخروي ٠ مراوص 32 اناوحن ( هروا<ي ام ةبسانم يأ ) رئاظن قفو وأ . .ةزينع

 صاصقلا يف ةمحاسم هدنع سيل يا مراص كاح لوقث | نا يا) , ددبخ ةياغالا دنا نيرثكلاندتسأ
 نراوا يا لخغل ا ذانج ماّرصلإو ماّرّصلا * بيدأتلإو | ةناضاوا مال دنعوا ( دنجطسولا نكاس ولن نيكل

 ده ماوصلاو هيعمل هاب نم ماطتك مارصو. هكاردا | دجاسملاكهتفاضا وا ةياع فيرعدلا مال لوخد دنع يا)
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 ْ كيلا نبا ةلاق ةصل اذا ةضفلاو رددم فيردلا اختل مسالا ادي ع انيبم ىلا نيونت فرصلا

 لامار يغ قافنا ىلع قاطي دقو.ةقافنا لاملا فرصو

 ضرافلا ربع خيشلا لوق ةنمو.هلذبو
 ىلع يك هيب تفرص دقلو ٠

 يفّرصت نسح تديحن هنسح دي
 ةنمو .لاعنلا كارش هب غّبصي رمحا ”غبص فرصلاو

 رعاشلا لوق

 نكلو قفل ريغ تيكا

 مدالا هب لع فرصنا نولك
 فورصم ةنال اهريغو ريخلا نم صل اخلا ضيا فّرصلاو

 ريغ ضخم يا فرص ثبارشو. وريغ ةطل اخت كنع

 ثتوملا ٌنافّرصلا +راهلاو ليللا نافرصلاو . جوزمم

 ديرما هكلسي اكول لق ةدمو ضاصرلا» شاغل
 اهلاجاب ةلقافتم لالا تأر نيح

 اديئو اهيشم لاهللاام

 اديدش اًدراب انافّرص ما

 اديد> ما لت الدنجا

 ىوذ هذ غاضملا بلص نيزر رم اضيا ٌنافَرَصلاو
 ةدحاولا ناعَصلا وه 5 هيضلا ىو الويل اجلا

 تفيفصلا ان رص يف هن رص مال وت نمو ٠ ةنافرص

 ىتقو يف ذخؤي ءيتلا كي ف . ةينشلاب لكؤتو
 ٠ فرصلا ملع

 ةيفدصلا باوصلا وا ُببوسنم بئاجتلا نم ُةْفَرَصلإ
 ةلزني رفل | لزانم نم لرتمو ةما هر تلا ب لاادلاب
 ةرئوزلا ةافلت - 11 دحاو 0 وهو ةرشع ةيناثلا ةليللا ِف

 دربلا فارصنال ةفرص تيسو . دسالا بلق نا لاقب

 لابقإو رحل فارصن الباوصلا وا ٌرحلا ل ابق|واهيعولطإ
 تإودغلاب: هغواط دنع حلا فارصنال ليقو .دربلا
 ضيا ةفرضلاو :تايهمعل ابزيعولظ دنع دربلا تارضنإو
 قار دربلا نجي طفي عافلا قرمدلا بانر نيحأتللب ةررج

 اهءاهس بيصتال ها دوس ةماش اهيف سوفلإو رحل نع
 نمابخي ىلا 0 يدخل ةقانلا بلحت نإو . ثيمُر اذا

 كرم فوُرصلا * دغلا|

 بحاص ئفرصلا *ر 1 ٍتقو 3

 دشنإو

 بهذ متنا نا ا.ه ةنادغ ينب

 فزخما متنا نكلو ثفيرصاالو

 امعبلا ا كانايريرصو. كابا ابر ست اهنا كديزيفل او

 ةفيرصلا شله ءوع نسيب ظ بلح ةءاس نبللاو

 * فيرصوفاًرصو فرص جةقاقر ااوةسبابلا ةيكملا
 دنع ةيرق قو نونبرص ىلا ةبسن رمخلا نم 2 ردلا

 ةييوادلا# نت عمل ابنال كلذ اط ليق وا أر 18

 | لادجلا ؛ِفريصلاو فرصا *تفيرصلا نبلل اكذكعاس
 ةلالدلل هآنلإو ةفرايص ج ماردلا نناوضو ومالا ف

 لتكن راض وغلفلا فيح ءاهيقتو نةيسلا» لع

 رعاشلا

 رةرجاه لك يف ىصحمنا اهادب فن

 فيرايصلا داقنت ماردلا ين
 | .لوعنملا مّدقف ”هاردلا ةفرايصلا دقن ينني امك يل
 دنع هيف لصالاو . فرصلا ملءعو ٌردصم فيرصتلا

 ةفلئفم ةلثما ىلا دحاول| لصالا لبوحت نئيفرصلا

 (ةلغمالا كلتب يسا) اهب الا لصحت ال هتيم

 حنو براضو برضيو بّرض ىلا برضلا ليوقك
 يا ) مهنع يح ا. ىلع فيرصنلا هيوبيس لاقو .كلذ
 ىلع برعلا ونبت لل هان. ةهلكلا نم ينبت ناوه ( برعلا نع

 | ام ىلع هينبت يذلا ءانبلا يف لمت مث( تنا )وينبت ام نزو
 رهدلا فيراصتو . فيراصت ج ممالك سايق هيضنقي

 مسالا ةاحغلا دنعو.لعاف مسأ فرصدملإو .ةيئاونو ةناثدح

 .فرصلا نم عونجلا ةلباقيو . نيونتلاو رسكلا قي يذلا

 ضعبل ةحابا اليف ل:مفرصنيال ام رعاشلا فرصب لوقو
 رعاشلا لوق ةنمو . نيرخالل حابب ال ا١ سانلا

 الغر افضن برضا رعاش

 فرع نا هاف زابخ دنع

 ١ 56 لاق اذه فّرصُب له لاق
 فرصني ال اهرعاشلا فرصي

 م١١



 فرص

 لوقت نا هيلا هن هيب 29 د قيد ع

 ةفرصأو .هل 1 يا 2مل فّرصو : حاس يا ماعطلا كر

 نرقي نا وهو فارصإل اب ىلا ورعش يفرعاشلإو .ةفرص
 الا رعافلا لوتكةيضلاب ةديصنلا نم ّيورلا فرج ةحضن

 ةض هيدسم ىتح نآي> تيعطا

 افاط ةنا الول د دقني داكو

 هل ليمنيال نايف لقف

 فارسا ليللا مون دعب شل | مون

 ماينسو-.:ةرشكلا اب :ةمتنلا«زتفا اذار كلذكو

 تديّيضورعلا لوفل فل اخم وهو هلوقإ ٌييدابازوريفلا
 لوتك ةرسكلاب ةمضل ا نرتقث نا مدنع ةآوقالا ناف

 اب ذلا ةغبانلا
 ةطاقسا درت لو فيصنلا طقس

 دياب انقتتإو ةتاوانتف

 ةنانب نأكٍ ص خر بضخ
 دعي ةفاطللا نم داكي مَع

 رمالا 4 فرصتو ٠ ةهوزكللا يئاوقلا بويع ل اهالكو

 لجرلا فّرصت لوفن ةماعلإو . هبف بّلقنو لائحا
 لجرلا فرصنإو .ادنبا اهطو يا ةيراجلاوا ةجوزا اد
 جرا هةفرطغإو ب هاظرصلا لغد رك انك
 هرعاملا ل اعرب اكل ةيصرؤ فرق

 يفاجلا نادطا لاملا بسكي دق

 رفارطصاالو بفصع امريغب

 فرص

 || + ةريغصتأ ةعئمالا هيف عض 3 ىلعالا هبناج تي رمس |.اَق

 لحق مالكلا فرصو. نسحيو يف دازي نا ثيدحلا

 ثيدحلا يفو .هبف ةدايزااب ةنيبزتو ضعب ىلع هضعب
 فرصا اب دارملا قيقا لدعمالو#ةتفرصرفل 00

 |ىهوا .ليكلا لدعلاو نزولا وه وا. سكعلاب وا
 روس هيمو هلا رز هلادعلا 2 ذعلاز فا فقككي

 | نوعيطتسي ال يا .ارصنالو اًقرص نوعيطتسي اف ناةرفلا
 | هيلا فرص هيلع هلو .باذجلا بوعلام نع اوذرصي ن :نأ

 0 لضف اذا ل ةفرصي ةفّرص نه وهو. 1ع فتش

 | فرصلاو.راهنلإو ليللا نافْ'رصلإو . هل اكشا نع فرص
 ذلا عيبك س نجي اًسج نمل اب نقل | عيب ءاهقفلا دنع
 [لعو . ةضفلاب بهذلا عليك دج رينا« ذلاب

 | تسيل يتا١ لكلا ةينبا لاوحا هب فّرعُت تل فرصلا
 | فرصلاو . ضبا فيرصنلا ملعب سيو :ةآنب الو بارعاب
 | ( ةرسكلاب ) رجلا لبقي ثدي مسالا نوكاحغلا دنع

 اهعيج عدت م دنع فرصلا عناومو ( نكمعلل ) نيودنلإو

 ةيفاكلا يف بجاحتا نب ورم ا لوق
 ةفرعمو تاو تضرب ]دع

 بورن مث عج 7 ةمجعو
 فلآ امابق نم ةدياز نونلأو

 بيرل لوذل | اذهو ٍلعف نزوو

 الك منتو فرصلا نرال جماستلا نم هيف أم ىف هالو

 | ةضيرفلا لدعناو ةلفانلا وهوا .ةيدنلا لدعلابو ةبونلا

 ىلع ناننثا ال ةيفصولا وا ةّيدلعلا اهانحا ناننثا تعمتجا | هل أس هراكملا هللا فرصتسإو .اهارتشا ماردلا فرطصإو

 فصولا عاتجال ةللسم وح عنم يضنني ةنال قالطالا | يا فراص ةيلكو .لعاف مسا فراصا| * ةنع اهفرص
 ُببرقث لوقلا اذهو لاق كلذ ىلع ةانبو .اهيف ثينأتلإو .ههررض ع فوكس نوم ةفراصلا *«لمخل | ةيهجشم

 مهدنع فرصل اب دارملا نا ىلا موق بهذو.تبار اك | ةغلابلل لاعف فاّرصاا * ّريصلا ةفرح ةفاّرصلا
 | نم عنتملا فرصلا نم عنتملاب دارملا نوكيف .نيوننلا | هاردب ريناندلاو ماردلا عاّنبو فرصلا لع بحاصو
 نيونتلا نم عانتمالل ٌمبات رسكلا نم عانتمالاو .نيودنلا | اهاضفو ماردلا فرص ريم هنال كلذ هل ليق .ريناندو
 زيشل | هاد ىشم دقو .ممال اب صاصلخالا يف ريظن هنال | ةفاّرصو . فارّصلا ثنم ةفاّرصلا *: ضعب ىلع اهضعب

 لوقب ثيح ةيفل الا يف كلام نب ديحم | حوللا نم ليطتسم ٌريغص تب ةماعلا دنع قودنصلا
 ا
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 ءيثلا نم ذلإو برضااو لثملا اًضبا عْزصلاو: عادصل
 171 هيلا اذك عّرص وهو عورصو ا

 دي رواقت نيج مايغل كر ؤلبأ هاف مل
 ىلا ةودغ نم يثعلإو ةادغلا واراهناو ليلا امرثكل
 هنا لوقلو .رخآ رص بورغلا ىلإو حرص لاوزلا
 يا نيعرص وذوهو.٠ ةينعوت ةودغ 1 راها ِث عارص

 ىلا لاح نم نولقنني يا ٍنيعرص مهكرتو٠ .نينول وذ

 قاطلا يا ) لبحلاةّرقو لدملاو ٌردصم عد :.ملاو لاح
 11200 *ع راصملاو٠ . عورص ج ( ةنم
 يفر طناف جا نالف نم تبلط لاقيو . ناعرطصم
 . هرما يل نيبتي مل ياورمايعرص يا ىلع وه يردا امو
 رعاشلا لاق

 ترد امو ىلبل تغدو! مؤ ترو
 ورنا اهرمأ يعئرص يا ىلع

 * اًمطاق مأ اهدنع نم تحر ًالصإوا ثَرَد امو ىنعب

 تديهجولاب ىوربو ٠ عونلا ةعّرصلاو. .ةرملا ةعرصلا
 ,ةع صل ناسي قيوح كانشتالا ارت ذك 0

 يا وع هريم نك لع لمتنا لاف تلافي ةكوحلا»

 .اًريبك قمانلا عرضي نم ةعرضا|و زل اخ. لك لع
 عارصلا ريثكلا عورصلا * سانلا عرصب نم ل

 سوفلاو رص ج تح عيرصلا + عّرص َج ]ا
 .رجثلا ىلع اهدوع فج يتلا وا وش اهنم تخيب م

 ىلا رصهني رجلا نم بيضفلاو طوسلا كلذكو

 ىاطاد و ورفلا ف ةلظعإو اهرشا ام

 بيطإو وريغ نم نإلا نوكيف سءثل ا ةبيصن ال ّلظلا

 نييعيدبلا دنعو ٠ عرص ردصم عيرصتلا * عرص جار

 نم ءزج رخآ عم تيبلا ردص نم ٍءزج ر خا قفتي ناوه

 عيجتتل | نم خون وهو . ةيفقتلإو بارعالاو نزولا يفوزجت
 ىف نيينلا ةرثالوتكةديطتلا لوا ف نوكيام قنحإو

 27 حاطم

 لزم هو بيبح ىركذ نم كب افق

 .٠ ضعبل ن . ةضعب ّقنش ١ مالكلإو .رنان ١ دو لوم يب نيب  ىوللا طقس

 فرص

 اهتم تاببا:دقب هلؤقك اهتاننا يف ةنواعتسإا دقو

 .نادنلا اذه ضعب ًالبم َرظافا
 ينوِجأَف يرص .تعمزا دف تنك ن إو

 ريغ هي انتا هتروص يف كلذك وه نويضورعلا دنعو

 هزج رخا يا ) ضورعلا نوكت نا هيف نوطرتشي منا
 كاس تالا يد رو سر غن مشل 5 دنع د

 [ءرما لوقك ةديصتلا ضيراعا ةّيقبل ةفل ام نوكتف اهسفن

 اهيا شللا

 نافرعو ربميبح ىركذ نم ِكببن اذق
 نامزا ا راثا تنفع رعادو

 هلال لضوودلا ابكح ىلع ةيراج ةضورع تناك ن اف

 .قنملا هل ليق نيقباسلا نيئيبلا يف و ضيراعالا يق

 يف عقب هناف ققملا فالخي رعشلار حا عيج ب عقيوهو

 . عرصلا عضومو ٌردصم عّرصملاو .٠ ضعب نود أهضعب
 اهطوا ناعارصم اهو تييبلا فنصن رعشلا نم عارصملاو

 اهو هبتَلَع دحا بابلا عارصمو . زم ينانلإو ٌردص
 دنع اعيدح ناكضني راسيلإو نيمل ١ ىلا اضيا ناعارضم

 عورصملاو عيراصم 1 فل | دنع 05 2 قالغالا

 ةءاعلا/ دح :عو٠ عرصلا 55 ةئباصأ نرءو لوعفم مسا

 رثئاطلا جوهالا
 هقالغا دنع ء ثارص اقيرص وص انااا ففوق

 00 .ةاقتسالا دنع تتَوَضا ةيَكَيلا انكو وهنف وا
 ةبلكلاو. ترص هل عمس ىتح ةقكح هبانب ريعبلاو ناسنالا

 رص ةفرصي ةفرصو . لهفلا تهتشا اًقاَرصو اذورص

 د ةجزم ل بأ

 ماردلإو . ةفورصم يو افرص اهبرش ريخ إو ."فورصم
 :مهلفإو ميلف بتكلم نم نايبصلاو .ريناندو مار دب اهنفنا
 الل مرو حرم (]وؤلا و ناون لاو جما اهقحلا ةيلكلاو

 .ةغلاب ل درلش فرص ونعم فرص ةنم اج يذلا عضوملا

 انرّيكو انيب يا انفرص دفلو ليئارسا يف ةروس يو
 ماردب اهيعابو اهففنا تاعاييلاو ماردلا فّرصو .انرّرقو

 حايرلا هللاو
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 اااه ان ةنتاؤ: قررا وهن امأ ةمئؤا دوتنا له ام ةنف ةفلدتع |زبلا ا« دزإلا ةقئقاووظلإو ةفيسالا رحت و ناكل

 |. رضارص ج كاره ىراعصلا بدنج وهو رمحا | نم اهوحتو مهاردلا هيف ُْتّصن ام ةّرصلاو .حايصلا ٌدشإو
 بوبطا ةديدش ٌرصرص 1 تي كيدلا اًضيارصرصلاو رعاشلا لوف نمو . ةونالا

 ظ 3 اوككمأف اف انياب قانا عرؤلم ف هيما دربلا وا انتر بورضملا مردلا فلأيال

 ساما كلمن يئارصرصلاو ترارصرصلا * رصرص | 2 ٌقلطنم وهو اهيلع دي نكل
 ظ : | بارعلاو قايل تريب قونلا نم تاينارصْرصلاو | ىصحلل سنج مساو ةغلابلل لاعف راّرَصلا + رّرص ج
 | لبالا نم ميظعلاو رصئرصلا روصرصلا * خئاوفلا | ةمساو . دج دجملا ليللا رارصو .ةراّرَص ةتدحاو ةريبكلا
 |١ لكلو هردصضاو داودلا قنيددضحا ال ةعازوو احاةذفلا | انرفلا#طحبو ١» تادنإلا قهزيكا وهو اعؤض
 |نم ىيفدلا ٌبمحلا ةماعلا دنع ةريصب هصلا *ريطنال *دقن اذا ثيرص هل يرصو ٌيَرَص هر د*ىدصلا ومس

 ظ لغربلا 0 يفو .جوزناب ) وا )ل ةرورصو رورص لجر

 | ةحتافلا ةروس يف ةنمو .قيرطلا طاّرصلا :طرص  |كرتو .لتبتلا وه ديّيعوبا لاق .مالسالا يف ةرورصال
 ظ طارصلاو .مفخملا قيرطلا يا ميقنسملا طارصلا انها | * ب ل ةرو رص ةأرمإو .نابهزلا لعف ةنال حاكتلا
 0 |( ىذا هنا لاقي ميج نآم لع دوده ر دج عرشلا يف دنع ةتوص مقلا ريرص 9 قورط لجرك ئزوس زج

 تينا طارافلاو :ةفلؤلا7 سيفعل ةرعشلا نم | اهضعبب دش اذا نانسالا ريرصض كلذكو.هب ةباتكلا

 ادي لكان ةعلا واصلا + 0 5 عاطنلا ليوطلا | هد ريوصلا * ةرورصملا مهاردلا ةريرّصلا + ضعب ىلع

 ظ | ةحرط اًعّرصمو اًءارصو اًءرص هعّرصب ةعّرص ي رص ىنم يف نيميلا يف موق * يارلاو ىلخا قيضلا
 ظ |عرصو اف ذ ةلعج بابلإو رعشلاو. ضرالا ىلع رصملاو ةاعمالا اهلا .دجو ةيرع هيلا يكرطأو

 | هعّرص هعّرص * عرصلا ةباصا لوهجملا ىلع لجرلا 30 نم ةاّرصل أو. نبدأ دا مالك نتن تئاتؤتلا

 || ةعراطو :اهنيعرص نعم بايلإو رعشلاو: ادي دش | .ةدنال ةرصم ةقانو :يّرَصِ ىَّرَص نم نموا ةلئحلا
 |امياالواح اعرطصإو نالجرلا عراصتو اًعارصوةعراصم | يفو . قّيض وا ضّيقتم يا رو رصمو ٌبطصم ثفاحو
 | عب رِصلا «سانلا عرصب ن نسا دما تعا عودا دورك دود ىل هلمقا الف 3ووطق ل فاذألا

 | عن هلع ءايخألا ننكر دف عْرَصلا * ةعاّرصلا | بطخالا رصرصو . اًديدش حاص لجرلا رصرص

 .|اهببسو . مات ريغاعنم اهاعفا نع ةيناسفنلا ةاضعالا اًرص بدنجلا رص حاوصلا يفو . ترص ( دّرصلا يا)
 | مكقملا نطبلا يف ضرعت ةبكسلا فالخ 00 0 تؤ لع ار ماك ةرصرص بطخالا رصرصو

 | ةكّرملا باصعالا يراجت يف ةنقإو غامدلا نوطب نم | ىلع ٌةوكخ عيجرتلا بطخالا ثوص يفو ّدملا بدنها

 د ا مولس اهيفا كولشلا نم قاَدفنلا حو ىلا عنف ءاضعالل | اولمل بدنجلا ثوص دادتما اوظحال متاكيا) كلذ

 || تاكرحو ةدعر اهيف ثدحتو ةأضعالا دك اعيبط | دّرصلا توص يف ديدرتلا اوظحالو :هآيلا وردصم يف

 اطر ةرثككل نايبصلا ا ةلعلا هذه ست دقو . ةفانخم | *يزابلاو رقصلا كلذكو ( فعاضملا نمر دصم اولعجخ

 || ىباو ٌىربطلا لاق يملا ضرملا اط لاقي دقو . مل نإويح رصئرصلاو رصرصلا * ماشلا طين ةرصارصلا

 (|١بيغلاب ل نبكَتي سم نيعوردملا نم نال جرفلا هحايصرثكاو اقيقر احايص 2 !كافق دارجلا نم ةيش هيف

 ظ | قلطيو: ةتكسلا كلاتف ةّئات غامدلا ةّدس تناكن اف | ثانب نم خون وهو ليللا راّرص يس كلذلو ليللا يف
 ظ |[فيرغ ما لدار «ةادبانعلا عادصلا ىلع ةماعلا دنع عرصلا | ةنإولاو دجدجلا وه لبقو . ةنجالا نم رع نادرو

 وال 4 ١



 ورب

 هنول فالئخال ليخالاو. وهرفؤيظ رج جا مو

 رءاشلا لوق هيلعو .ربطلا نم هب مااشتي | اموهو

 يتميشو رومال اب يلعو يفيرذ ش

 اليخاب كيلع اوي يرئاط ايف
 0 كا اا محام

 00 انوي تنك اع زومبا نوتغأ
 :ربدلارثتا نوم نسرفلارهظ يف ضانب ضبا 5 "وأ

 ها درصلاو .ناسللا نانطبخسي ناقرع نادّرصإو ظ
 لاجرلا نمو . جرسلا عضوم ٌةنم ريد هبيسذلا ليت ظ
 5 :دض هيلع تيعصلاو دربلا لع" ةيوقلا|

 هت قرلا ميغلا ديا ناكل + ماي ال نتنقعتل ظ

 زاجل در ندعي ريوس يلا مصل *يف |

 .ةلئاز از ميلا ن نا ىرإو ٌٍيرهوولا لاق. نيللا ةليلتلا ةقانلا

 ( درص باب يف يأ ) انه سيل يدابازوريفلا لاقوأ
 ءا مسا دّرضصألا #١ ةملصا ميلا ا 1 عضومأ

 9 احح حب درء طز علل
 كيسنلا ظل ةبرجما تول ديد د الا

 درصأ أضيا ل ائيو. افدلا اهيلا باهتسياهنيعب اهابقتسيو |

 اهرعش لفل ةاتشلا يف ًافدتال ابنال ةيرج و رتع < رئأ

 ضرالا نم دارصملاو .اط رضا دربلاف اهداج ةقروأ

 درا ىلع يتوق يا دارصم لجرو شالو اهيف رجال ام

 ”ممسو . ذفان يأ ”قارصم 7 مكو .دض هيلع فيعضو ظ

 كلذيكو للفم يا دوضمم اقوا طقم يا دّرصم

 هبوحي ام يا دّرصم ةلانإو .ًالياق طعب وا اليلق هب يذلا

 ظيغلا ديدشلا قنا درطصألاو ٌّىرلا نودأ

| 7 
 ديدش ةحدارص

 ماردلإو .اهّدش اهريغو ةرصلا ٌبصو .اهدلو اهعضري كال |.رينكي اب ىكبو .روطلا راغصو ريفاصملا داطصي سلخ
 هنذابو ةنذا را<إو سرفلاو .ابعضو ةّرصلا يف ٠

 ةقانلا ترّرص * ةدراهلا جيرلا يا رب ةصلا ةباصأ لوهجلا تبسم 0

 مخمل | هيف جرد مل اموا بصقي ام دعب لبنسلا رّرّصلا | برض * يوتسملا ناكملا حادرصلاو حدرصلا

 + دجو ةيزع يا ى قكرضو يّرصو رص جوي و نم ,ةردابل اك آلا نم ةغدرصلا

 قم والاب تينا ناوملا * مص يا اوم ةزئ | ناتلوالا اهو عدو 5 اماو 0 اهل تسيلو

 او برحإو | راّرصل اب اهعرض ُدْشاَرَص ا ابو ةقانلا رص

 رص

 اهاّوس

 ٠ ثّوص اًريرصو رص رصب يل هلا رصو . عاتسالل اهبصنو

 ٌرصو .٠ نيط اط عم نذالإو . انيدش حاص لجرلإو

 ىلع تابنلا 00 شطعلا نم حاص اريرص ”هحاص

 هاو ةفيكا مكاضم اذك ىلع هاو كير 5

 لع نيسلاو اهو قد انارضإب ياابراككاو قمرقلا

 مزع رمالا ىلع ّرصأو ٠ عرسا ودعي لجرلا رصاو .ارّرَص

 ارارطصا رفاحلا ٌرطصإو . دمشعإو موادو مافإو هيلع
 نم ولخيال ٌفناملا رجل إو لعاف مسا ٌراصلا * قاض

 لاقي .شطعلاو ةجاحإو ٌراصلا توم ةّراصلا * لظلا
 ج ةفطع بهذف لا برش اذا ةتّراص راما عطق

 يذلا ةروُراصلاوروٌراصلاو هآروُراصلا *ٌراوصو رئارص
 ةقانلا فلخ قوف ُدَشي امرارصلا * جرت ل و 5 ١

 . ةرصأ جاهد اير ا دوت روا طيخ نر

 رارصو .هأللا اهوملعي ال ةعفترملا نكامالا اًضيا 0

 قدزرفلا وجب ريرج لوق ةنمو . قيرظلا بناجت لبج مسا
 ةمأول ليازيال قدزرنلا نا

 رارص قبرطلا نع لوزي ىتح

 | جورتي مل وا ١ راّرصو ةرارص ج جي ل يذلا ةرارصلا

 | رصلا * نوب ”رارص جالا ِراَر تلا *«عوجإو دحاولل

 . عمسماب عمستو دشن يا ٌرصتف يخرتسن ولدلاو ٌردصم

 لّسرُيف ريزان دلا وا عاردلا نمٍةَضِياَمْرالادنعةّضلإو
 | دربلا ةدشور نصا رونصعل اكن ئاط ٌرصلاو . ثاوجلا ىلا

 * دربلا وا توصلا ةديدش يا رص ”رو. دربلاوا

 ىنه يف مم( ملا يأ) نيهلا يف لوقو: ٍةرَّرَص ةدحاولا

 بركلا نم ةددلاو ةعصل او غل !ةصلا * كلعلا رت
 ةاشلاو هجولا بميطقنو ةعاهاو ةفطعلاو رح

 النانلا
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 .حرصلا ثنّوم ةحرصلا * ئيزب تبهذ وحن فرلا

 ىوربو ٠ .ةدئاز مملاو ءيش لك نم صل اخلا حرامصلا
 0 لالا حوامصلا وعلا نع

 نعفل ٍصلاخر لضفلب ناينالا وه خلا * ًظوفحم

 : هوأنلا الوزاجم ١لينجالو هريع تاقلعتنمراع دارملا

 عضوتلا باتك ىلع ئرهزالادل اخ ني 1 هةعصضو ثباتكو ظ

 كل ام نبا ةيفلا ىلع ّئراصنالا ماه نبا ٌةعضو يذلا
 نينايبلا دنع يو نصا ةراعتسالا و٠ كلا ف ةر لا

 تيار وحن هبنملا كرتيو هب هبشملا اهيف رّكَذي يتلا يف
 ا لاتيو . دسال اك اعاجت الجر يا لابنلا يري ادسا
 مك قاينسو ةيتكملا ةراعتسالا اهلياقيو .اضيا حولا

 موو . غرب ال ي ال يف ١١ ةقانلا حارصملاو. .هعضوم يف اهيلع ا

 فالحمد 5 ا قو ) حّرصم

 ادي كش حاص اذ رص اًخاَرَص خرصي خرص

 *مادان ىنعب هل خّرص لوقت ةماعلإو .ثاغإو ثاغتسإو

 3-0 نرصاق ىنخ زصتسا م َك ون ٠ ةناعأو ةثاغا انالف ُض هرصأ

 . خارصلا فاكت لجرلا خّرصتو . ةتنعاف يب ثاغتسا يا
 ىنعمب لجرلا خراطصاو . قمح ساظعل اب خّرصتلا لاقي

 نذل مضل ص اوخراصتو مونلا 2 دأو 1 رص

 نوخرطصي هو ةكئالملا ةروس يف ةنمو .|وثاغثسإو ضعب

 نم و١ ةثاغتسا اًنالف لج زل 2 :ضقشسأو ١٠ نوكديغتسل يا

 ظ 2 نيعتسا ثيملا ىلع ملا غ رصنسإو . ةخرصتسي نبلو. ةصلاخ هسا بسنلا جيرص لجر لاقي.ميثأ|

 ناش حرص. اص اجر جنرخر عيسنبمإلا حبرصأ
 نا زوجيو . اهنفدو اهزيهيبت يلع يع :سأ | بيسب 4سفن يف هنم دارملا تفقككا لغفل نييلوصالا دنعأ

 | خراصلا * عرسإو روسلا يف دل ثوملا ىلع تفرشا اههناب | حيرصلا مسالإو..اًزاجموا ١ ناك ةقيثح ل اعتسالا ةرتك |

 || وحايص ةرثكل كيدلإو دض ثيغتساإو ثيغملإو لءافمسا .لجرأب | 1 ترم صل اخبلا ةاحنلا دنع
 |ردصم ةثاغالاو خراصلا ثوم ةخراصلا * ليللاب | ياق دز وحن لعفلا نم لؤألا ريغلا جرصلا سلوا

 ةخوراصلا * ةثاغتسالا ثوصو ةيفاعلاك ةلعاف ىلع 5 ايصو يا ككٌريخ اوموصت ن نأو ون نمل وألا فالخ

 .| .عراوص ج توصلا لاء بصقلا نم ٌرامزم ةماعلا دنع 1 لعفلا لصب ام وه جيرصلا لوعنملاو كل ٌريخأ
 قارحالراصحملا يف اهب ري طفنلا نم ماهس ةيراوصلإو | ةطسإوب هيلا لصي ا فالخم اًنيز تبرض ون هسفنب

 * مريغ اع ةحيرص مع ونب هاج لاقبو

 ص

 ظ يا هنأ مل رم ا هبوب عيل
 لك 100

 | ةكّرصلا * ةنم ديدشلا وا توصلا خارصلا * توبيلا
 | ةخرصو لكفلا ةلوعك ةلوع هل لاقي .ةديدغلا ةيصلا
 | *ناذالا اضياةخرصل او( اه: دالو دنع ا) لح لا ةذرصك

 1 ردصم خب رصلا * سوواطلإو , خارصلا | رينكلا خاّرصلا
 | نيعملإو ثيغملا خم مما د إو ثي 30

 قيشلاو ةنحابت تلا
 رمق ا نتا

 ريخلا هلا

 | هم رع .ل

 | بهدي ماشلاب دلب دخرصو.

 [درصو» هذفنا ار ةهدرصي موسلا يارلا دّرص

 ريد سرفلاو اعيرس دربلا دجو اًدَرَص دّرصي لجرلا

 || .اعطقتمهدبز هز جرخ هانسلإو د د وهف ةنم 4 سر.سلا عضوم

 ا يلق درصو٠ .دراص وهف ماا ذفنو الخلا مىسلإو

 | .ًاليلق ًاليلق ْءاطعا وا ةللق ةةظع درص *«ىهتنا ةنع

 [* هذفنا مهسلا يارلا درصإو .ّيرلا نود *ءاقس اًنالفو
 | يلا نب تباث نب معاه فيس بنغلو لعاف مسا دراصلا
 دراوصلاو ٠ درإوص ج دراصلا ثَن وم ةدراصلا * عقالا

 نك نعإ ضل ١اخنإو د رددم دّرصلا * درإو 7 7 نم

 هب كلشي نانسلا يفرامسمو ل ابها نم عفنرم ءناكموءيث

 ةوسراف درا اضيا دّرصلاو . يظعلا شيجلا نمو .عرلا
 .٠ دورص 02 دراب يا درص "موب لونن ةنمو .٠ بكرعم

 ةديدشلايضارالا يا ) مورا فالخدالبلا نمدوّرصلاو
 دّرصلاو . مظعلا شا نهو٠ ندصم ترحل ا.( را

 الو ١١



 خرص جيررص

 حرصو: ةرهظاو هس احرص ةحرصي مالا حّرص 2 |لادلاب لاقبالو موُذَس يف ةغَ موذص-مذص |

 *”حرص وهف انصو صلخ ةحوّرصو ةحاّرص حّرصي ةبسأ ةلمملا|
 فشكلا ثزحماو . هيب رمالاو . ضرع فالخ لكما حّرص نع شفخالا لاق . ةزه ءاخحلا لاادباب خرص ًارص ظ
 فشكيا هضم نع ىلا حّرص لثملا يفو . دعتم مزال. َرَص خَرَص يف اولاق ٌةولدبا ام بيرغ نمو ليلخلا|
 مراتتسا بخ رمالا روهظ يف بّرضي .وصلاخ ىرع| بْرَصلا لعو بسكو عطق ايرص برص برص |[
 ناذاجو ناّدَجو ردم تحصل اةي ءيلارعالا نبا لاق | كللذو .نمسيل يصلا نطب دقعو نبللإو لوبلا نتحو|

 | نيل فئاطلاب ب عض وم ةلمجملا يف وهو 1ذلجو 21 ذِجو | ةنوق ب وا ةنوعطب اين ٌييصلا ناكاذا اوناكبنرعلا نا

 رما يف ب طا ٍِ ىَراَوَت هيف 2 قلولاك ةسم | ضرالا تبّرص 6١ ن.سيف ةنطب سبني ةضبأق ةايشأ |

 ىلا ”ةراشأ تحرص 0 كالا و٠ حّرصو كل نيب * عتجا برص بّرصي *يثلا برصو . ةبَرَص اهقبن راض ظ

 ياارلاواهدبز بهذ ربخلا تّحّرصو . ةطخلا وا ةّصنلا | . ضماحلا تربللا برشو غمصلا لكأ لجرلا بّرصأ
 .ةرهظاو ادبا سفن يف اب ”رالفو . بصي لو ىر| بطولا يفّنِبللا برطصإو . هاطعاأل ام هيلا برصإو أ

 0 تبدجأ ف 2 لون برعلاو يشلا ٌبارصإو .٠ ٠ ضوخ 1 يش دعب اميش هيف ةعجج

 دجلا هم 0 بدجلإ و ججووس دعب عقرب ام عورلا تن 6 ا

 0 رمالاو .٠ ةهجااو ا بل ا ا يش غيضلاو أ ُِ تبللا نم داوزب 17 ع هيأ ا

 | .ةّيبرمالا حرصإو . مادبا سفن يف اهب حراصو .حارصلا | غمص وهو رهحالا غمصلا باوصلاو ا اذمناوا دلألا
 ةحراصملا نم مسا اًضيا حاّرصلاو .ءيث لكن مصل اخ إو ا اللاوو لفعل | | | ناردصم حارصلاو حاّرصلا *# ناب قحلا حرصنإو رعاشلا لاق .ملطلا|
 ادت تفلت ةرئاكو ةاملادكل ةنادلكلا خنو وم اك |“ ثلا تؤم رلقلا اهب نابيظألا ظ

 | *حوضولاو صولخلا ىنعمتمسإوٌردصمةحارصلا + جازمب ءافعض 00 بلا برصلإو . ةبّرص ةدحاولا|
 * حارصلا تاملكلا نمو . ةصل الا ريثلا ةيحارصلا | ىل) يختي امو بّرصلا ةدحاو ةب .رصلا # بارعالا |
 اللا يكلاشلا ون 'ةنانلاو : ريغ "هيك سلا | كداب لوف طلخا ملكأأ ياربي باوصلا|
 ثدصم حئرصلا * ةعصقل اكماعطلل نأ ىلع اهتلطنو | سيدلإو ءارغلاك يش ةفوج يس روتسلا ساركرثوأ

 [ناماه اب يا ووو لاغ 2 كورسات اهووفملا اوناك مهنال ةريعلا كرصلا * لكويو ضع

 ١ تاومسل ١ بابسا بابسالا غلبا لعل احرص يل نبآ | نبللا بيرصلا * اهعرض يف نبللا عيدجث فيضلل الإ ظ
 .حورص ج لباب برق رصندغل بصق ضيا حّرصلاو | نبللا ويف برص انا برصملا * برص ج ضماحا|

 |نتملإو ةّرملا ةحرصلا *< ءيث لكنم صل اذا حرصلاو نتي ياإ
 ظ ةحرص م جرخو' اهتكرع رادلا ةحّررصو . ضرالا نم قّزالاو ةّدخلا ةخيرصلا
 | ل ةحرب .راحرص جورخ نا لا انيو. ملازراب ياةحْرب .طوطخ وذ ةيريرجلا تاجودتللا نم عون قرصا

 لك فردا دلح فورغم مث 2 ةئاط حاصلا لصالا يِجعاوهو ةحونفم ارلا ددشت ةماعلاو

 ةحوررصلا *< سيقلبل نما ةقنب رصق هنا اومعز حا 000 ةرونلا وهو جوراصلاب هانب ضوحلا جّرص- جرص
 | لك نرم صل اخاو مضاولا نيبلا جي رصلا * ةحاّرصلا برعم اهطالخأو



 ىدص ىدص

 | هربا ايضا ىلا يا هادص تعن. لوقت | ربصلا ثيدحلا يفو .ةدحاو ةعفدب يا ةمدصب ةعرص

 ناتمّدّصلاو . امَدِج دنع دمحي امنا ةنكلو ربصلا

 ابناج باوصلا وأ نوبجلا ابناج وا نانيبجلا ناتمدصلاو

 قفص ( واو ١ اودص ودصي ء هديب انص

 ىهو | ننطع( اي ) ىدص ىدض لجرلا ىدص

 ايدص و مرايدسو رداصو 27 شطعلا ةدغ أ

 حت وديب طدَص ١# لاط ينل يدصو : ةيداصو

 تييلا دنع مْواص ناك انو ل أفنالا ةروس يفو .قذص

 ٌدصلا نم ةلعفت يث ليقو .اًميفصت يا ةيدصتو ةكمالا
 لصالا نا يا )ايل اب فيعضنلا قرح دحا ل ادبا ىلع
 نودصي اوناكمهنال ( أي نيل ادلا ىدحا تادباف ةددصت
 رئاسو هارادو ٌءاجاد ةاداصم ءاداصو . مالسالا نع

 ءيشنأ ريبدت يف يأرلا ةرادا ةاداصملا ليقو.ةضراعو

 اره طبات لاق .هب نايتالإو
 اهنإو اهنع سفنلا يداصا ىرخإو

 ردصمو تلععف نا مدرج دروأا

 . ىدصل اب باجا لبجلاو .٠ ثام ءادصإ رالف ىدضإو

 اًرظان ةفرشتسي يذلا وهو ضعت 'يذصت هل ىّدصتو

 تناف سبع ةروس يفو . هيلا ةسار عفررمالل ىدصتو.هلا

 ىّدصتن ٌةلصاو .ويلع لابقالاب ضكرعتل يا ىّدصن هل
 ضرع يا لوهجلا ىلع ىدصتو ماغدال اب ىّدصت ٌيِرْفو
 رداوصج يداصلا ثنو ةيداصلا *يدصنلا ىلا ّكدتو

 + ب ردن اليقلا ده نوكت دقو لاوطلا لفل يداوصلاو
 دنةلاو دسجلا فيلظللا لجراإو شطعلا ىدصلا

 رئاطو سارلا وشحو غامدلاو هتوم دعب نآسنالا نم

 لوف ٌرئاطو موبلا ركذو لادصا جازفف زفقب ليال ابرصب

 لازب الو لوتنملا سار نرم ىّلخي هنا برعلا ةّيلهاج
 ينوقسا ينوقسا لوقي مراشب ذَخؤ )ل اذا هسار يف عصي
 ضيا ىدّصلاو .ىَدَص هل ليق كلذلو ٌةلئاق لقي ىتح

 | يذصتملا لعفو ل ملا ةحلصم ملاعلإو مآ دوس ةليوط ةكمس

 | توصوه وا.هتوص لغم ويف تّوصملا ىلع ةريغو لبجلا

 | يف روما نب ةبوت لوق ةنمو .ىدصلا عِجَر هل لانب

 ا خلا هللا ديع تماب ىلإ هنقوشعم

 تعتاوف ةيلايخالا ىلا ٌناولو

 عئافصو لددجو فودو 0

 اص ربلا بناج نم ىدص ا

 مالسلا دل ةراجتإ تيت وربق يفوهو هيلع تيطسول يل
 بيرع .درهو .ربتلا بناج ن. ىدص اهباجا وأ ابيلو

 اهج دوه يف شو ةبوت ربقب تّرهىلل نا يح ام قافتالا

 || لاقن علذا ينب نم لجر وهو اهجوز اهعمو ,ةقان ىلع
 ىلإ نرا ولو لوقي يذلا ب بادكتامت ةبوت ربق ربق اذه اطإ 5

 هل ايام لرش حا ب ىلا ةيايخالا
 . كلذ نم ٌدبال ل اقف :هلمبسل ىف دف ةن انعد تلاتف

 ناكو.٠ ةيرخاب كلياع كلك تل ااقو وربق نم تندق

 ُْئ راطو هبحا ي قفصف رغط هيب ”يشه رولا كنا ع

 دو دو تناف اهسار ىلع ىلإ تطقف ترفنف ةقانلا هجو

 ّرم 15 مولا ركذ ىدصلا نا ليقو .ودوة بناج ىلا
 بناج ىلا ةنماك ةموب ناك رثطلا كلنذ نا اًضبا قفتإو

 دهاوش حرش يف ؛طويسلا نيدلا لالج خيشلا؛ اور .رينلا
 ريصت ىلوملا مج نا مهعز ىلع كلذ ىلبقو . ينغملا

 ترد ىح ةيدعصلا وتماقم نم ّيربرحلا لوقو. ءادصا | .

 «يتلل موق نرم ةعبات يأ. همجب ناناسو٠ . هتوص ىدص

 د لجلا ةنبا ةناكو دوطلا نبا ةناكعيرسلا تيرا

1 
سأ هوا دوطلا نبا هب توعد

 عر

 س يف ناس عجار )ىدصنا عجر نم عرسا اضبال اةبو

 يا هادص هللا ٌمصإو . كلله يا ءادص م لاقيو ( م ل
دصلا عمسي ل تام اذا لجرل نال. كلها

 ةبصج اميش ةنءى 

 ا 17و



 مدص قدص

 قدصلاف . داصلا ثترسك قدص لجر تلقو هيلا

 هللا دقدصلا جب ةوفولا ةليلل نيسان دودتملا انيفيزجت

 نوكسب تاقفدَص ج ةلماكيا ةقدّص ةأرمإو .ةأرملارهو
 ةَقدصلاو ةقدصلاو ةقدصلاو . _سا ال ةذص اهنال داصلا

 ةقدصلا عججو تاقّدص ةقدصلا عبجو 06 ٠
 . اييغ قا ريخالا عيجإو تاق ناصو تاقّدصو تاقديق

 | ىلاعت هللا تاذ قااغم ثيطعا امو 1 ارأأ رهع ةقدصلاو

 اهب داري ةيطع ةقدصلا ليقو .ةارقفلا لعوب تقّدصن ام

 37 ؛دوبعلا قدص رهيظي اهب دبعلا نال ةمركملا ال ةبوذملا
 07 ج قدحلا ملفا قودصلا * تاقدص 3

 قودص عابتا دويلا نم !ةقرف نوموشملا 4 قاف

 دخان سلا الدق دب ةديصلا * ( قد نز عجار )|

 رعاشلا لاق كومو عيجاو
 انو اق ني رأ م غ ىوطا 2

 قب دص ّنهو نادغا نع

 ةناردل هبط اخ رشا لل اقو
 يناس ءاخرلا موي يف كن ولف

 قيدص تمنإو لذجا ل كقالط
 . قداصا عيجملا عجو . ناقّدّصو هاف َدصو ةاقدصأ ج
 .قيدصلا ثوم ةقيدصلا * ةغلايم قد قيدصو

 ( ءايأوالا دحأو لولا ىعم نعم .) ةيالولا ت رد ند

 ضرافلا زيشلا لوق فاك
 روطلا برب ييبح ثذّوع

 رودقللا بناج نم يرجي آدم

 1 ريف ا نم يدع في تلق ام

 ريغضتل اب صفخفنلا مسا بذعي لب

١1" 

 راكنالا هكض توا ةفرغملا نيبو ةنيب.قرفلاو .ربخلا
 دنع وهو. ةلاهجلإو ةراكنلا ةفرعملا دضو بيذكتلاو
 .رؤصتلل لباقلا للعلا نم رسق نييتطنملاو نيملكمملا
 نم الخ نا ملعلا ن 1 اولاق. 3 لعل اب ضعبلا هيّمسيو
 اننا كلاذ نايبو لوقا .قيدصنف الإو ٌرٌرصعف محا
 محن ناريغ نم طيسب اًرظن الغم ناويحلا ىلا انرظن اذا
 . روصتلا وهرظنلا كلل ذه ىطان ريغوا قطان ناب هيلع | ى

 كل ذوهنولهاص وا ”وطان ةناب بلع ممحلاب هانديق ناف
 ىهو قدصلا ةل 1 قادصملإو .اًيدصت رظنلا كلذ راص

 يربرحلا لوق ةنمو ٠ لجرلا قدصل ادهاش نوكي يذلا
 هنا نيبتو . ظنلا قادصم نيب ةيردكسالا هنءاقم نم ق

 ظن امل اطةنا هلوق يف قدص هنأ نيب يا. . علا قورعم
 ةقدصي ام ءينلا قادصمو. !ةردق اهعابف:ةودرملا5و د

 عاجلا لجرلل لافيو ( ايس يا اًقداص ةلمي اميا)

 | سوماقلا يفوز خثاب ب قّدصَم وذل هنا داوبلا سرفلاو
 .يرحلا قداصو ةلمحلا قداص يا (رسكل اب قدصم رذ

 .تاقّدّصلا ذخآو كنب دح يف كاقدصي سافل نضل |

 يعول اردو هروين قو . اهيطعم قدصنملاو

 هانا تيلق تاق دصتملاو نيقدصنملا ةلضا ثان دل
 520000 دعب اهدعب يقا ا داصلا يف تغدو اداص

 قدصلا ةقوحضأ ]و 5 ةبولقملا ءانلا ةكرح يا) ىلعا هيرو ةنييوطملا + يتنيدصو يقيدص هذه لاقي

 | ةنمو٠ مدسج ة ةب رخو ةعفد ايدصأ# ةمدصل ةمدص

 :( ديصلا يا ) لكي ال امدص ديصلا لئق اذا بلكلا | ةّوبنلا نيبو اهتبب ةطسإوال ةّوبنلا تاجرد نم ىفدإو
 + ةكاحو هب ةبرض رج ابرج إو .ةباصا ديدش رما اًنالفو | «قيدصلا ريغصت قيدصلأ *؟ةوزنلا يف عقو اهزواج نف
 امدطصإو ناسرافلا مداصتو .ةبرض ةمداصم ةمداص | ببتلا رفص .يءاقدصا صخا يل قْيَدَص وه لاقي

 مدصنا لون: ةماعلارو . امحازنو يفنب رخالا اهدحا برض
 ةتدعم تلغتشاف ماعطلا تقو لبق ءيشب لعناذا لجرلا
 كلذ دعب لكألا لبقي ملف ةوهشلا هنع تطقسو هب
 سور يف هاد مادصلا * ةمْدَصلا ممالإو ٠ مودصم وهف
 ءيثلا برض ةلصإو ٌردصع مدّصلا *ثَضِب الو تإودلا

 لاقي. ةدحاولا ةعفدلاو ةعزتلا ةّمّدصلا * ذو بلصلا | ىلا ناسللا وأ بلقل اب قدضلا ةبشن ةغللا يف ىيدضتلا

 ةمتسسلسل

 ىلا قدصلا كراينخاب بمسنت 7 وه ليق و لئافلا تنضأا اذاف قدصلا لج را ل لاقيو اما الزنم



 حمدص حادص

 مادصلا مصعالا اهيف رصنتولو نم اذه ,لصاو ليق .لطابلإو قحلا نيب قرفا وا رمت ظ

 رشوة نزلا |ورف نبذلا مورلا يتال ل ابجلا نا يا انقذ وهو ةجاطلا عدص نم وارجنن اوهو عيدصلا|

 | نيك-:زوجيو . تحي ناردقب 1 فيقخلا فلا لعولا اهيف اًعودص هيلا عّدصو .هيف ام ءرهظ قش اذا ميقلا هيوإلا
 || طسوتملا ةوثلا عّدّصلاب اوبك . عدصلا لاقيفلادلا .امعطق رهلإو ةالفلاو . ٌةفكو ةفرص ةعاتالفو. لام

 |لوزجلاو نيم وياي ريصتلاو ليوطلا نيب عئملاو عال باصا لوداع ميسون ارسل
 | < ذأ دص ديدخلا نرد عدصلاو .ريغصلاو ميظعلاو لون ةماعلاو . ةعدَص هوقو ةعدصا# عوادضم و م

 | يأرإ اا تن منو .تاعّدَص و ةرللا ةءّدصلا علص زا جاح كيضق ةتفك يأ ٍنالف رطاخ تعذص

 | ةقرفلاو لبالا نم ةمرصلا ةءدصلاو ٠ قرفت يا ىوطاو عدصتو. عدصلاو اًدصلا ةباصا لودجلا لع لجرلا|

 ظ *«عّدص ج نينصن قوقشلاءيثلا نم فصنلاو منغلا نم | مورلا ةروس فو ماغدال اب اوعّدصا ل اقيو ا موقلا

 ةعقرو عصل و اهينعم يف ةءدصلاو عودصملا عيدصلا | ةلصا لادلإو داصلا ديدشتب نوءّدصي هه

 عدصتو ٠ :كنعاوأ 3 اداص اعلا ظ قاف نوعالصتي

 ظ درف ع و هلو توللاو عدص حج نيفصن ُث 00 0 اراف 5 ب 32 : نالغب >7 7 قّقشت 9 |

 يصوم ثبموثو قتلا عوبر او ل اعوالا نم موال + الصتن ىرماف تل هيلا 1 ظ
 .الوط ضرالا يف ٌبهاذ يا عداص لبَجَو: لعاف مسأ ْ

 . قرشملا عداصلا يصل و .خداص ردأوو م كلذكوأ |

 رظنلب دشنا مث ةيسيلفنلا هتماقتم ىرم يربر#لا لوقوأ/

 عداص وأ كفودكد رهاظ هيلا عداخ سر عداص 0

 ب * سارلا عجو عادصلا *ةنوعمسي نيذلا دابكال
 نم ةقرتلإو : عوُدض ج بلص هيث يف قلو ٌردصم
 تابنو ملا فيذخا 0 روض ةيربست ءيثلا

 ل دقو ١ رز م قسو عّدّصلا يف ةغلو ضرالا

 نوعين يأ ل حدصاو# ع قطو 3 ارا جرف

 قراطلا ةروس فو .”علض هيلع م لاقي اك ةوادعلاب
 تابتلا ئم ةنع عّدصتل أم يا عذصلا تاذ ضرالاو

 ءابطالا دنع عّدّصلاو .نويعلإو ثابنل ابىشلا تاذوا

 ضرعلا يف نراكول ذا مظعلا لوط يف لاصتا قرف
 ةقشلإو سانلا نم ةعاوجلا عّدصلإو حبوا ارك ضف
 لاغوالانسو؛ . ملا 52 ا لجرلا عدصلاو. . ءيشلا نم

 لوقا هوا .ئوذلا ٌتباَشْلأ يذلا لب الاو ريبخلاو ءابظلأو

 يبننملا

 رقيماحب نارصنل لابجلا انو
 م

 “ع١
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 0 ىأ ةاراد ةغداصم هغداص * اغيدص نراك يصلإو

 ين 00000 22 فو نبع نإ

 ةننلاو ( ههجو ىلع ةقيقرلا ةرشنلا يا ) ةياودلا نلف

 |. سارلا ريغ يف قرع قانشنا ءابطالا دنع 3
 ظ . عواصم ج ضرالا نم رظاغ يف ةلهس قير ا عدو
 ”عدصم بيطخو' هانشنا عداصم َج صقشملا عدصملاو

 (| :يسبعلا ةيذج كنب ريهز فيس عّرصملإو : غيلب يا

 ظ قوقشملاو عادصلاب باصملا عودصللإو
 | ةخدص ىذاح اًعْدَص هغدصب انالف ٌنالف عدص

 .|خّدصي |. ٌنالف نولوقي .اهاتق ةلهل او . يثملا يف هغدصب
 | لاقي . ةٌدرو ةفرص رمالا نع ةغدصو .هفعض نم ةلغ
 ا اذا كللذو 2 اهف هيلا ”ةهغدص ايف ةريع) ثالف عت

 | .فعض ةَغاَنَص غدصي لجرلا غدصو :( درش يا )دن

 |خالصلا * غّدصلا يف ةمس غاّدصلا * يثملا يف ةضراع
 | عضوملا اذه ىلع يلدنملا رعشلاو نذالإو نيعلا نيب ام

 ظ فلل الق ةتمود ناعالتع انو
 4 و رداع ناب أ ثدي

 قهاأرم مالغ يذخ يف هاغدصو

 ىلا فدع نعمات ورع هيك اما

 . غادصا ج هّدخىلع ةلداسةباَّوذ هل مالغ هنا عم هرصع

 المار 0



 ردض

 ىشعالا 4 ماو 0 هيفا انك 0 2

 ةنعذا دق ئذلابكؤتلاب ٌقَوْغَتو 0

 ممدلا نم ةأنتلا ردص اننف رظنالا

 4 او سا 00 ن ا اان

 اها هتلا نوا ا انو بالم 7 ظ
 رخآلا لوتكركذملا ىلا |

 ىو عوطب ةفوسكم لقعلا ةزانا

 أ
 ١
 ا

 ا

 اريونت دادزي ىوطا يصاع لفعو ظ

 .د در فرك ؛دقنييعيدبلادنعر دصلا لع رجلا درو ْ

 ةبترلا وذريزولا ةسايسلا بابرا حالطصا يف ردصلاو |

 7 ا” ظعالا ردصلا هل لاقيو : كلللا لعل ىل والا أ

 ثتاطا هلأ قاوم اغ نك يف ةامنلا دنع ردصلا تاوذو ظ

 طرقلا تايد تاودالا رم هيلع لخادلا مالكلا|
 عجر يارّدص نم مسالا ردصلاو .اهوحنو ماهفتسالاو
 .رداص عيجل ”مس|و رخل | مايأ نم عبارلا موبلاو ءاملأ نع

 للا يفو.. ملا نم عوجرلا فاوط رددلا فاوطو
 نيد كاد 5 ابرطضم يارّدّصلا ةليل كفع ىلع ةتكرت |

 ردصلا ناسنالا نم ةدايسلا # مه نع نوردصإ |

 فرشا اموأ رسول ةردصلا ”ةنمو . مردص ىلعا 0-0

 قع ةيودطعلا نزلو نودلوللاوءردصلا يدعيف نتبليأ|
 ردصلا يلاعا يار ءادصلا درغم ا *« ةبسلا ظ

 ناقرع نا اردصألاو .ردصلا مدسلا ردصألا *همداقموأ

 ليقو٠ اع راقيا هب كر ب اا نيغدصلا تحت

 هيردسأ اولاق اكرو . هاردصأ ن نبا يردي الو اًدرم رطب |

 مازحمإو ردص ر دصمر» دصتلاو.يازلإو نيسل اب هيردزأو ظ
 دنع ريدصتلاو .ليثلا دنع بقحإو ريعبلا ردص يف

 ىلع رجلا در وهو ةيظفللا تادسحلا نم عيدبلا لعاأ|
 دنعو ٠ ناكم مسإو او”دصمردصل]و.انناروكذملاردضلا |

 يذلا مسالا إل هنلا ىلع يراجل ثلا م داوهبنيت ةرصلا
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 ٠ لوادلا نيع ىدملا نوكي نا تو .هجوا ةعبرأ بولطملا 1

 أ[ نا نارقل اب رهجا وا ديحوتل اب مهتعاجج قش يا رمت | اهوحنو ماركالاو برضل اك هلول !ذايبانابي-ركذي لفل
 1 وقال ب صا اب رك دوو لاسر جعل ٠٠ دنس وول الاخ و داصا# | ٠.33 | | امم دصقاوارمالاب لدفاو قحلاب كحاوا كنب رهظا يراجلا ريغلا ثَدَتلا مساوه رّدّصملا مسإو .رداصم جأ

 عد

 ظ مسار 11 فرخ 1 ءوصضو | لعتلا ىلع

 | ردصلاٌدم رفا ريما“ مدقلا نامزنأ ف ىل كو 5 ىداح

 منغلا نم هردصلا ة 3 ١ ضيبالاو ه هردص قّرعلا غأ علب نمو

 | ضيبا اهرئاسو جاعنلا نم ردصلا ةادوسلاو لدخإو
 لوو ماجنلا نم ردضلا:ظللغلاو ليلا نع ئباشلاو | ن

 | لها دنع ةَرَداَصملاو . بئذلاو دسالاو لذغلا حادفلا
 ةهج نم هتدأم ءاطل ناهربلا يف إطخلا نم ”مسقرظنلا
 ا اراوزبلا [قمقمأ نط ةءدشم هجينلان ل هج ياو ئدملا
 1 كوس هزهف كرا ةلقن كو ةلقن هذه كلل كلوقكام ربغتب

 ةرداصملا لع نم م ةيتن "| نيعيف أنبه 50

 2 ةرداصملا 0 . ةروصلا ة 4ن>ح نه ءاطقلا ليبق ند

 | .ووزج مك هيلع اًقوقوم وا هع هيلع اًقوقوموا هكزجوا
 يتا ١ يف بولطللا ىلع ةرداصملا تافيرعتلا يف لاقو
 | ءزج نم ةجتنلا مزات وأ سايقلا زج ةجت تنل ]يت

 ظ ىرإكل اف.ك اضرب لكورشب ناسنالا انلوقكك سايفلا

 قاف دارت ناسنالاو ردا ال نق ويت حا اوراق
 او ىربكلا نوكتف . موهنما داحتا يف
 مولعلا يف ةروك هيل ٌذقم ىلع تارداصملا ىت اظن دقو

 لفي كلكشتو زاكتتتا دم كفقزلا اف هلت ةنّودملا

 | كلذو .ةطل اغملا نم سف تيئفطتملا دنع ةرداصملا
 هويف اههيقن دارباب ةهتنلا راكنا طل اغملا دصق ىتم نوكب
 نعول كلاوتك رضاع لوجو كفا سالي نا
 ىهتا ربكإو رغصا دب زف لازغلا نم ربكأو دسالا
 ةردص وكشإ يا ةواليش ]كو

 . ادحاو انبي هي 3

 ىأ نيفصن و وأ 1 و دب هدف

 |. مقرف ىَونلا موقلإو. اهترف مغلإو .قرتفي لو ةش
 | او ناو هير ةنلكازنألاو# همركل هدصق اًنالفو

 أ دب باصا رمالابو . ىضم رمالا يقو :اًراهجن اهب كت
 أ ام عدصاق رج ةرونس ا :احتسخ هنااا > و ةعضوم



 ردص ردص

 101111111111111 ظ
 ضاافلا غلا لوفر نسق قولا ٠

 5 ط ٍىذصل 8 ود انقل

 ئرو ابؤَر ىلا حافل 0
 هلو

 نم ةببودو ةيحا دادصلا ** نزولا ةرورضل هرصق انناوأ

 سيق ينب مالك يف وه ديز وبا لاق١ناذريلا سنج
 ضيا داددلاو. سايق ريغ ىلع دئادص ج صربا ماس

 لّمجياو لءاف ىنعمب لوعف دو دصلا *©2الا خلا قيرظلا
 هام ديدصلا * اًنيع هب تلح ةارع ىلع ةدكلد!انو

 .ةدأملا ظاغت نرا لبق مدلاب طائخلا قيقرلا حرا

 ميوحلا [ضيأ مدا 6 طانخلا يلا وه كر

 خفض 40 5 ا ميهربأ ةروس قو .راخ ىت> لع

 دي ياام نمو قام لع نايب فطع ديدص ليق

 نابلا لما دالك
 هم 2 - -

 اردص ردصبو ردصي عاملا نعو دالبلا نعردص

 ساو رب

 فاوط ةنمو .ردصلا مسالاو:فرصنإو نع و اردصمو

 ردصو, نا ةم "مز هه نأ ةريغ لجرلا 52 ردصلا

 0007 "نر ةنمراصو ا لصحو ثدحارو دضر مالا

 امج يلع لجرلا روصو ٠ ةهردص كاما اًنالف 7 جو

 ارضا ةعجرأ هةر نر دقو تم اك لوو 3

 501 تدع هسأرب زربو مردصب ليلا مدفن سرألا

 7 دف انالفو ٠ ايف يا اد 44 لعج ةباتن .كفاوللا

 نم ل تت تل مريعب تاق هسا ردص هد ةساجأو

 انكر فت درابع ملكتملا ا ةركركلا ارو ١ ىلا همازح

 هرداص 1 .4ب 3 5 اذكىلعُد هرداصو هب ايقتفا

 ةباثلشب ًّ رداصو م نأ ىلع ف راف هيلا 15 م "ٍ

 نزلت ”هزرباو ءالاردصإو انوع ع هبل اط يا رانيد

 .اهريصمو رومالا در ومو . اهرّركمو روهدلا روكمو

 الجرلا ردضنوا: فرصو ةعجرأ رمل ٠ رد هردصأو

 ١ مر صب لَم كلا يك سوفْلاو . سول ُِ هراذيع بصل

 اكو نسا دم فو وتلك ندافو 1 | ميا ليف

 هآوتب رعاشلا داجا دقو

 طخ اقل ىو درملاب كقاينر ان كلياع
 اردضت رووطلا تايرإل اذانج

 لمزم عفر مث نموبا ديزف
 اردو اًيرغم يلو نبي

 | نع عجا ارلا ىلع بلغ دقو عجارلاو لعاف مسارداصلا

 ظ كل ىلا يت الا يا درإولا هلباقيو . ةنع فرصنملا ياهلا

 دير ظل ةفنرلل اهزتعا هئااو اللب ولو قل اع لذملا انفو
 || ةسار ثنوث رادصلاا زبن ءايلي نعافلها: ندع عا مداص

 | ونس رغ نيدك حلب ززدصل يفي ةلضاو تعسقمل اك
 ظ [ريغص نصيف رادصلا حاولا: يفو .برعلا ةاسن ةسيلت
 |نس يا ”ةلاخ ٍراَدِص تاذ لك لثملا فو. دسجلا لب
 ا ورام يدار لح 1 نا لجرلا قح
 20 رككف راسا ىف وال ايلا نك جارنا للك زل

 | ةراكصلا * ريعبلاردص ىلع ةمس اضيا راتضلاو. هل ةلاخ ار
 |ةرادّصلإو :همداقمو يداولا يلاعا كيسا رئادصلا درفم
 ملفعالا يدصلا ضن ةسايدلا كابر اههاطصا ف
 دنع ةرادصلاو .هلاعا ةسرامل هتماقا لحم ةرادصلا د

 | أ ردصلا يلا اي مالكلا ردص ال ةنلكلا نك

 ا( ايادحلا نط لن قا نالل ومو عيش يزرل فقع لعا
 ارك رسما ىيرنللا 4 رم كلل كم فوك اقف

 !|فيصلاردصو راهنلار دصكءىث لكل وا اضيبا رظضلاو

 ردصلاو . ِهِلْوَِب يا هردصب ثلا ذخإو .ءاتشلا ردصو
 |ةطسؤا نمززاج ام.مسلا_نمو.كؤجاورام لك اسضبا

 ظ رقت تلاد #1 دصنوا ٠يعر اذا مدقنملا دج تعيسملا

 دب عينيئاسخرببلا دنع هب دأرب لع .ةنم رطش لوأ
 نه ءزج 6 71 ازجالا فا موشح ُِ نيخ امو كرما

 ظ نم ةثئاطلا ضيا ردضلاو٠ ١ فرهتس 5 5 كس ل ةاذلإ هيلع دا كن ّيربرملا لوف“ كيذ ةمو ٠ 4 فهد

 | دب

 يتم اهبزو: ةنئاط يا ارد تدك لوغل. ءيشملا

 ما تق مسن وانظف وب هلق كلالر اردص كياقلأا

 |يداولا رودذصو 001 ج مثرومأ يف رددت 1 ..كردو

 |ردصلا تاذاوب مومطار دصلا تان و م ةافيم# هيل اعا

 ال
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 ص و.اهتع خف (ةيواو) ا 3 ” اهوطصار لا ان

 نردلا صل ا رص وهو نردو خخ 1 اًنع يعي بوذلا

 اما

 ٌىدصو٠ هاج ذاكر امأ 1 ارا ًادص ش

 قاكت م وضاق نصر "نها قه دكر ةرشللاو سرفنا|
 بصتتا لجرلاو . عسولاو عيل ةالع ديدحاو .ًاذصا|
 هل أّدصتو اعاد ىنعم ةئدصن 51 رملا 5 امي

 ثدصمادَصلا *صقانلا نم ىدصت < ضرع اًمدصن

 اد لور“: ةنهو اهوتذو»نساتغل وي ذيدحلا ا ظ

 مسجلا فيطل يا

 0 ييدبو ٠ ئيصلا ثوم ةئدصلا * مللاو

 داوسلا كا م ةآذصلا + كب هيلا ةئيص ديدملا

 اني روع بر قاد ظنا

 .برعلا هايم لضفا نمنيع وا ةّيكر هك دصلإو ه[ءدصلا
 وبلا ثانفال»لوضي كفك اني لكلا هولا
 راملا هئدصلا * الا ةةبجر“ نع يظاطلاو دحاو .

 1 را يا *ئدص ”ًغاصوه لاقي.مث . مكللاو

 .ةأدصلا وذا دصألا «ليلذلا ٌريقحلا رغاصل اب دارملإو

 أ 77 ةببتكو . هلا دفاع قاثغو اديصا ئدج لافي

 دالوما اك ابيلع
 اًحاَدصو اَحْدَص حّدصي رئاطلإو لجرلا حدص

 زاعلا ةمزل ها 2 ءاض 00

 .حاص كيدلا حّدصو ٌسداص وهف ةانغب ةنوص عفرأ
 رعاشلا لوق ةنهو

 ةدتعأ نم ةلاقم عدو دن م

 ْحَدّصَأ جدلا عّدَص دق كيدلاف
 ةبلصلا ةريغصلا ةيكالاو لاخلا ناكلإو ملعلا حدصلا
 : 0 - ها 1
 وشو .ضيرع رخو بانعلا نم ةرهح دشا ةرغو ةراخا

 ةحدصلاو ةحّدصلا * ناحدص ج دوسا بلا حد

 نيرغلا "نك للظاا ةمقكفول ..ةيفنأ لل” دول د كتف
 باصا دق اًناكم بيصي نارطملا عنمتاهنا نوعزي ةيقرأ

 ندااروفب فاك لقد مرام تينونا وظن افك

 هزيل ةلترف نم فلساكشلإو تالق تاكو در ركشلا

 ق3دص

 ْ اهبيصيالف 4س

 * دالبلا كللت يف ضرا لك مع دق وهو رطملا نم يت

 ىو لوك ةضؤتا» كازفلا ةفيدنلا حابصلا ح اًددلا

 * حادصلا حودصلا *

 اوموا هبل نرع حدصي سرا ناكف | ىف

 حانص ر رهزمو م و ُئ رساعلا

 كا مجيملاوا حاصلا 0-52 حادي صلأو حديصلا

 1 لون ةماعلا 4 ١ كاك ةفرصو ٌةعف دو عم اً اذكيك أ و 6

 37 لا 0 ةقاناآو 1 حديصو٠ ةكؤتملا ديدشلا سرفلا

 | اا نب لالب م دقو لوقي اهيفو ىف يفاثلأ

 ةلجاب ع يي 2 هنا - تأقف اع نوعي س انلأ ت كييأاز

 قاتلا:
 عننا ةناف لجرلا اذه يببتلا يتقانل تلقف رطملا نوعبت
 ىنعجتا مو لاق تيبلا اذه ةديشنا ألن هلا لبق ةرطملا نم
 * هاف نيبلا نم الح اه هطعا مالغ اب .حديص ريغ

 ايدل ياا وزرغل لانز نافارا دمة قالو

 حاّدصل | حادصملاو م0 دسالا كا

 نع انالفو اكو ضر ءاآدودص ع نع 09

 0-لا
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 ديدص ديو دصي لجرلا دصو :هل اوس لبقي لن يا

 حربا ٌدصاو . ىّدص اديدصت لجرلا دّدص * ض
 0“ :ةنع ةفرصو ةعلد انك“ نع انالفو. عن اد ادادصإب

 20 تي 5 ِ ”ةغل

 0 اطيتتلا ةبوعاهلا 1/3 قم رمادا
 _ٌعاوحا 59 | نع يقاو حل 0

 ظ وراق للوقت لو ا دصت 5 ض ادا هل دّدصتو

 توج تانلوداآرللاا تذظصإو.* ضقانلاو
 ا وسو اعلا اعيط كوول ةفوداضل دة داسملاب

 صا * ةآرملا ب بجتترتسلا داتصلا *«نيدأوملا مالك
 ةيحانو لبحادصلاو اضيا ٌدصلاو . فودصلاو ضارعإلا
 مصاع يفو .قرتلا اخرش ناّدصلإو. دودص ج يداولا
 ترب ممسلا عضو لاقي لاق.قوفلا اخرش يدنفا

 دضنلا دّدّصلا * ىهتنا .نيخرشلا تيب يا نيّدصلا
 ظ دّدص يف نيو. كليم يا كددص نقال لاني :لييكإو
 3 ددص يراد 1 00 هدصق ُُ يا نالف

 غل ها ها دصلا الك هب :يفرظلا ىلع يلعن ١ اهيرتو اهتلابق يا٠٠

 اناا



 ةبارش لكي قبرا ؛أو ٍساكب

 تيرا طا 6 6 أ ُِ ط اذأ

 .٠ يشكو ا_مغ بهذ يا ةي 0 صنم ةآمبو _عصنم د

 اتاني دقو . ةيهتت 55 او ص يف يع ءاسكلا ن

 لوشي كييح ةيزاريشلا 4 هتباقب 2 57

 هريصم انيلإو رق ضرالاو .٠ قرد لع كوت الدلو
 عرزال ةضرأ نا يعل 0 سالفالاورثنلا نع كال لب ا

 هيلع 3 زئيالو 0 را دعما يش د وف (ىيببل هيوم ا 5 اهيف

 لااا يف ةفاسو هته ضر !.داياعل#و .رطم

 ارفق تا نوكب :ك هنأ 0 - هيب ناس ا

 هج وا اقل او 0 ِ عماطملا تيما

 مدل ٌولَخ نع

 فقال ن كاع اص حت لجرلا بفك

 ناك رتخالا عقشتو ةزاصو بودصو رايح انتل

 موقلا بعلاصت + بيوطكو ةيفو ةباككو ةبنح قلو
 تطلخخا اهريغ و ريطألا تبن ١ وب راضن و وجي اص

 كتيواوبعلا ]قف عدافضلا نا نا رعاشلا لاق. اهتاوصا

 ىذ كليصلا |. ةيلإو وضل هع بصل اء _زضصلا |

 صأ

 .هجاوما طالت نم توص هل يل جوملا بفحص ة[مو.بضحل |

 * هيراوش هي ةقاهن دّدرب يا براوشلا بذح ثامحو
 دا دنع ةتئطصم يا ةيضك ندعو 59 نصل ١

 2 ندا و ةماوف ةيجابلا را دجابا يحلب
 ةيؤح يل لل نيوطصت

 و. .نركس اتاتيضاح ا تي

50 7 

 هيب اهبرض ص ةزصإ ةردصل | لع 50 5

3 5-7 

 ل ع

 ةربد قف نعل بارغلإو. تتاصف ريما ايا ترص

ةوهص ّ اصلا 3 ريعبلا *ةيهاداأو ةمأن 3 اواعّدشت ا
 ماج 

ةّريمل ةرصل اسوأ اذا ةرفصل | توصو ٌردصم يَ
 

0 
 اط تعسف رخ 2 هر تس رض لوقن . ةرذخ :انهوطو

 نوط يل“ رص

 همم متقا نهك

 م

 2 - 3 سس مك

 . ةتقرحأو ةناصأ ارزص هرؤجص» سن أ هب دض

 راهنلا دو . عمتسا ادوفمص وبلا دقو .حاص دّرصلاو
 رملي لخد لجرلا دفحا + مزح ٌدتشا ادع ددصي

 اح ا.ءو.لعاف مس

 المال فك دي قا ) نييوض بلا مها كاف
 « كملا ديدقتلا مايالا نم نادّصعل او نادكصلا دع ( هل

 دخأصم ج ةرجاطلا ةروصملا

 | .رذصل | ىلا ورفح يس للصو رفاحلا رك - رخص
 . ضتتلوللا مالك ىب اهلالكو قصااكوابص تارجلا صو

 || «رزصلا هيف رثك نانا رذكاو .هرخس اًنالف كو | ار

 | لانا ة :رخاصلا *ضعب ىلع ةضعب ديدحلا توص رخاصلا

 جبلصلا ملا رجا ريصلإو تصل ه«يفزخ رم

 7 ١121 س.شلا رحب ىلصت آب كو

 1 وخا ياس | كيش ءرلأ نبوركن؛ زيكو 5 6

 ةلبن ةعباصاف ةيزخ تب دسا ينب ىلع راغا . ةروهشملا
 ها نقلا تعءزاف ! كلو 3 3 وص انام 2 أهتم لدعا ويوسف

 اطوق 2 اهيثارم نسهو.٠ تماق ىدح هينرتو .٠ هيلع يبت هربق

 ارفض سمشلا عولط ينركذي

 سمت بورغ لكل ةركذإو

 ييخ نيكاتلا 375 فاو

 يسنن تاتا 2 ١!لع

 ن كلو خ ١ لثم 26 امو

 يساعلاب ةنع سفنلا يعا

 رجلا ةرّيصل
 ىلا. خلا 212

 نالفو ١ تارك ف روخج 0 رز

 او ةرذتصل 00 ردك و ”فرأكمو

 ينتملا لوت ةنمو . عرعزتيال تيا يا يدإو 1| را

 تيحوز أم اذا يداولا ةرؤك انا

 ةازوولا يفناف تقطن اذاف

 رؤصل ارث يا 0 *« تابن هديا

 هال 2 ةايعتلا ةيوصملا ١

 رع

 ة حل ايدج هتيفص

 ورا 00

 2و
 ١ ضد

 لج رلأ زاعص | دع يغفل او

 صل أ 2 اًءاق ككصتنا |ظلفلاب 0 ةطابخلا

١١ 



 وك -

1 

 د نوح < نم ام ةاطعا 1 ام 0
 ازيا دام ند #١ (ةيئالثلا نم ند يدنفا | .هل كملاكراص ىتح نآرفلا ىلع بلغ دقو . دودشملا| |
 يباغنلا موثلك نب ؛ورمت 8لوخ نمو . ينحت هلا سدَتلاَو ميظعلا سمو 0

 ! م ١ حدقلاب حوبصلا انيتسأف كللمون نم ٠ يضنأ ىأ انيضااك( اج 0 ادق |

 ىَرف فو نيردن آلا روبخ يرخذت الو كددع يذلا ردبالا لوقف

 ةعضنلا ضنا نمحلاو :زمغلا ةدوجم.ةفوصوم زياشلاب ةبيط لاملا لهال راد دادغب
 ناتيسطو. نوح جرادلا رو يد ةيعطأا ٍقيضلاو كلن ضفاأ واذ ةظروونل | انللو

 كلوالا رخآلا لع اه دحا تقويه :مض اهو نأ د اهنقزا. ف يثسمأ ن ناريح تالظ

 يلم عم تاوصا ينرماس .فحاصم جفت 5 أو فّصملا اهو نأ مره نان :اديفوأ

 هيام ركنيق قنح كت _ل ص كلا ذكو . ءاناب ةيزصصملا 1 صن نايعيسلا ة:زيص كو ا

 ةيوصل | هلاباجا دونيس وول ةانكو ولج قافشناو ردصلا ْ ل لص ]

 م اذا ضوأ يف ةرذح يل ) ةّرحلا يف باهت ةبوج زجارلا لاق . ميقتسي نا ريغ نم ثوضلا يف

 رعاشلا لوق نيرا داو 3 5 وأ ٌدض ئافصإو ةترضخ تفل نايحتا |

 ناركسلاو ٠ ميغلا اهنع عشننا اتضح صن آملا تيتحو | ىلا ,ةنبغوا اير وبا عل اه مجالا

 اص و نوحاص ج لعاف مسأ يحاضلا دعها مل تما لا حل ا[ ١ دليح 4 .ازح ةزيمارج رماح مّ أو 0

 .زدصم ووصل ا #3 رحاوصو تايحاص ياي يقنالاو ىديحناو .ريصنلا يب للا ةيبازحإو . ضاي ل زنمأ اره ْ

 *«ردصملاب فدو ىهو .ناي اص ياو ص 1 مدبو عج عناصملا 3 5 ركام“ طاق هلق نع دي يذلا |

 ىتشعالا الاف خا 9 يا ةكيمص ضراو.4 هن ديت ا

 انيردن آلا روهخ يتبت الو انيعصاف كنعصب يه لأ هنكز اهجلادوهو ءاوهز

 زجارأ ١١ لاق رقيدنز تيب ف وص 6 يتناك

 كيسملا نرم ”مادا ناَر هع دو ناّدوو هات او تل | تع

 1 ابدال ( ةارعص ١" يا روكا ءانل ابو حولا ا ربعضلا ىبف 0 دل ١ م الك لوصي ةتوص يح

 ةنمصل اك 201 ةنع صل * حو يأ نو ةقان لو اهم ومال
 بهذ ( ييواو) اوتو 70007 لو جو وم ثوصلا الع ىتح

 اصلا كرم نواف و تهذ تازككلاو .اهيع مي 2 تبنلا ماد و مق ب45 نأ لجرلا ١ عصا 5

 ةلطاب رصقأو ىليس نع ثدلتلا |يص .اه هرطنم 0 داو اهعبن ا ذرالا "عايض قى هوا هيرصح

 ةلحاورو ةسارفا ابصلا يَرْعَو نوم ةايحصلا * سبيلا يف ادب وا رق ةبرض عرزلاو

 عطقنا يا ايندلا تتيح لوفت ةماملإو .قافا قاتشملاو .ةيسعل ا وذ محألا * ضايب يف ةربحوا ليلق ,داوس

 1 موبلا ّىكأ * هبتنأ يا مونلا نم . حو .رطملا| فصي 0 لاق. هاك ناتاو مك صا راح لاقي

 مونلا ى عص و. اقاينمللاو ناركيللا انك. 59٠ :انيك  ىنعبةافكأر اراه

 هر هس هد
 ص

 هذآ

 يرداال يصالا 5 اقو . ماج واس اط ند انا ةأيصملا اليا ُْ ةااض ىار الرا ابو ةضاع 2 0 ةنا يا.ه 30 اهيف

 ا 11



 نو

00 
 با قنوع

 صل | # ةآقي اب ةردصتل  لوقب مطعبو يرادك
 -م جب ةرملا يف باجنت ةيوجو ركصل |ةز لا

 1 ارامزم فصيح دلل كدي 5

 مافق هنعارب نم يس

 عقب ام 0 او ةمحآلا انبه ةعاربلاو ةبسيزغ يا يس ةلوق

 .قوجلا نهرالا فوللاو ةاحوضم ا( تواعملا نموا ف

 ان واس افا ويف 0 جرخ دق رامزلل اذه نا يا
 يضارالا نم بلا ةعمسجلا داوعالا نمرهنلا ةليج ام ةعبتو
 هالو داداا ديَض م2 لاو ةر 1 07 < ةتيقلو . ةلوح يتلا

 ةماقللا دعو ةدروصل او.ةنيبو ين رباحالب يا 5-07

 رلا

 أابهيف يا ودك نانا ** ةليملا نيسل اب ةرككتلا نولوقي
 .رم ريوصل ١ * اباجرب وفن وأ وأ ةرمعو ضاييب

 ةر صل | د نبللا نم فنص ةاريصل امهديدعلا للا

 او كراووف وول 1 هيلع بص م 5 اا بلل

 مه نوريتكو . ليللا ف كلنلا نمةثبحلا هب

0 

 بيصالا نم ثبيرق رت 2 * سيف د قواه كد

 لاقي ٠ لولق ضب ىلا ةيفخ 00 0 ًاموهوا

 .دسالا ضيا رتصالاو :رعك ج ةاردج ما
 . ةلئاخم الو آر مصل ِ ةنرق لتافي ا

 دضالا روتملاو

 د ع : ”رمالا عصخت

 0 ١ "تيس : 22 ج ضرالا نم ىوتسا |

 رص لجرو . ةلطابلا تافارملا عحاوصل ١ تاهو
 مصق "ا |هلعيو اهيصيق رومالا قئاق د عبتتي”وصتخو
 ليطابال اب باوصلا وا ليطابالا قاي نمو ةدوملا عج

 ايكرق هي أطخا اًمرصت ةلكلا كوك: فيص
 -لصح

 فهضإو .ابعضو نرعاهفرح وا ةفيعصا ١ يف اهتياوزو

 ةنيوصا ١ هياع ترصتو . نيصلا هيف :لعج بانكلا

 * ةارتلا يف ًاطخا هع راقلاو هكا اه وه تاتا
 ةعصق ةثوصلا + فص ج الل ةريغص عقانم فاتجصلا| |

 عاصقلا عا ياكل ا لاق .دحاولا عيشتال اهناف ةماعلا |
 ١ لاع كل ابو" اع ج ةسمخحلا عمت 100 م ةريبك ظ

 فقص

 هيفا جرش : ةزصل َّش 6 ةرشعلا جبشل 7 ةعصقلا من 4 ةنفحلا ٠٠

 .لجرلا 0 5 ةنيصل | من 3 ةثاثلأ اأو نيلجر | عمشل لكما م مث ىب

 صيبخ ع ل ةلطساإل ل ةمانملا ُِك ىربر ا لوقو

 +اًقلط م ماعطلا ةيآب حارشلا ام رف احا فاح يفؤنبلا
 رهإعلا 3 نمو ةغب محل | ةءأ 5 ارق ث يف + طخم ن .٠ 07

 |ىذحي ابيلا بوسنم وهو ( فاتسا فال ) ةفيوضل
 اينلا ىلع 9
 سارق

 يصل ١ 2 ضرالا هجو فصلا # س
 لوف ةنمو.٠ فك كااض جج بونك.

 قاّرولا جا ارتملا

 تدوس دق ٍقئاحو يتاخ اب
 ا را فئاحو

 لئاق ةمايثلا

 رقارولا فتئاك نوكت اند

 قو. تاك لاو كالا اهيف ةب وتككملا بتئئاوصل ا دارا

 ابعجغت 4ب 8 ويفر

 يف [ضيا ة ةيفيخك دوا فوك لعل

 ايل موتو

 امه ةقرسلا تناكناف ثيدحا

 كاطزتللالفا

 دي تياعكلا ٠ ةقرو وا ,هجو ع كرعلا

 ذل لاك نك ىلع

 ظ ةروص يق ناننتي نيظنلب ل ؟ وأ نيرعبدبلا كنعو |

 | ىحن تاكرحلا قاذّثا عم اما طقنلا يف نافل و فرحالا
 أ“ ا راج هكا ا دج الخ مور ومي

 | ذقو:اًمنص نولي ما نوبت مونوخت اهالئخأ مم
 رغاشلا نوتك هيد نك دكا ني

 ”ةرج ىف امنا ٍدخ ةرمحو

 هنا اهكرت ةرهخو ١ ىتحا 2
 ا مالكلا مد مدقل دقو نوكصملا سانا 01 و

 تاتثلل يوارأا ةنل اع نين للا دنع ة6نروصتل او. ميجا

 ظ 1ص |

 | دقو كلت : لع ىلع اال ةأ عف ن

 (| هلع

 | لوسر نكي ا ةروس يق هبلعو رم ه ايوب ثيدحملا 23

 .١ ضف ل ف طنا رام نصا قاع هنأ وت

 ايل ننال تناك اق ذيل جل ابطال كلوو

 ثانيرعتلا قو ٠ . اقر ص با ل لك أ لا

 انااا

 | ىلع وا ةيناكدارا ام فالخ ىلع ةهثلا ًأَرفي نا فرضتلا
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 مح ةراجتلا ن ناقد ةرامكشنياب أ بابزا:دنعق عر الهال اع اوزشم ممل اذ لطابلاو د ا

 ند :اطانجلا اهناغص ددع نيبعل كعل رجاتلار *افد الع نود ه هلصاب اءورشم نوكيا دسافلاو» هفصوب الو

 صلاة ربت هاف ةاهابو ١ ٠ هفصو

 سيل اموه نييفرصلا دنع ع او. طئارشلاو ناكرالا

 ذوجو هب ا دنع 7

 :روهشملا وهو رع فرح ةنم ماللاو نيعلإو ءافلا ةلباقم يف
 ليقو.فعاضملاوزومملا هيف لخدبو لتعملا نع جرخيف
 جرخت فيعضنا|و ةزهإ إو ةلعلا فرح نم الخ ام وه

 ةنالزوبشللا فالخ وهو .اضيا ةنع ,كفعاضمل او زؤهملا

 ماسلا عما وه اضيا مددع حت اع ١ 2 ملاسلل ثفيرعت

 يذلا اهناكلا عج ةلباقم ف ُ ضيا 3 1 عمج 4 هل 5 اني و

 له فرح ُهرخا سيل امةاخغلا دنع عا إو .ةضيفنوه

 ةلبق 35 فرح ةرخخأ ع ناك ام اضيا مدنع عي آهبشو

 2لتر اكلم ع ار

 عوف فلل ثيدحا وه ني : زملا دنع 3-5 ريتا 0

 21 ءا دالإو لغلاف طباض 7 لق لصتملا

 يذلا ددعأا ع نيبساحلا دنع قاظبو 5 2

 ةلخدي ل ام نويضورعلا دنع كارا كب ىلا

 لود هله دال يجن ١ مالكلاو

 ءيشل د !ذ ءاسو ٌورْلا ضعب حدم دقو --

 هاوس ذخو يلع يدم أ

 ةتيعلأ لو

 5 0 وأ فاحز

 مرتسم أي ف

 0 تادتقنا اذا:بتجتاالو

 رييعس ١ اذه يل ىلبقو هاوس
 اذه يل سانلا تل اقو كتوجم اذا يلع بتعأ 0 يا

 هرم وكف ايدك ناك دفاعا قع ةياكوبح

 دنعو٠ ميقتسملا ىنعمبء 38 لا ةعءانص ع 1 0 دا

 ةاروتلا ن . حاتص لاو حاضصإلا 0 ار ماعلا

 قوفورفسلا نودوهو طع هلأ نم ةروسلا ةلزنمب ل.الاو

 تاحائصا 3 يفآلاعت 5 ادا 00 0

 روسكلا ةلازا ضئارفلا لها دنعو.2حردصم عت إو

 ةباتكوه نيثدحلا دنعو. سوو رأآو ماهسلا نيب ةعقاواأ

 ا قتلا خيال الخ ظنل رّركن اب كشلا لمي مالكلع

011 

 . ةلكملا ةعصإ ىكحلا ةاحغلا دنعو .ريوزتلاو ةنارخلا

 موضلا لاقيو .ةزاجالاو غيوستلا ىنعب اضيا نواعتسو

 جناحي وأ ةوصلا ةلايغ يا ااه دريس 0 داصلا جنب 3ص

 0 ا

 دك رص نبلاا رك ص | . ةروص .ةلع وا ةخغل

 0 ناكل ص روصب 1 ”فامد ا انالف سمثل !و

 ىلا أوزرب مونلا رعجأ * ةردع صل |. ريصلا| مسالاو .رعصا

 كلام اءإف ةيناعلا وتماق» يف يرنرحلا لوق ةنمو .ءارعصل |
 .نابع قوس راو رادع فرامل خس دقو .راعصإلا

 .روعا لجرلاو .ءاروجل اكراص هس | عستا ناككار محو
 +«ةلئاو اها 55 اكامحأو جاها ًراربك اكان ١١: راهو

 يأ اًراعصر رمالا هربا عا حروا ليا قٌرعرامصلا

 لكلا داعيات ناقل تريم اعز اهابع وب ةرحاج ا

 .نا.>الأ ىلع - نأ بّرضُي ر م دال 0

 مَ امهوخا ةعمو وزغلا ىلا 2 0 اهابا نا ةلصأو

 اع هي تأ تدعف 4 هازن ٠ ىلع 9 اهقاسوة را :كالبا اباصاق

 ناكو: اهيبال ا ةنم تعنصو نرخ اهنمروزج ها

 لوورغلا كلت د هيلع هناحر ىلع 5 دسح دق "تاقل

 ظ طل اطل من ةونع ند 2 معو ماعطلا 2 دك 00

 ظ 27 ركرلا ولو صلو ا هاب دواوين

 رظاغو نبل يف ةيوتسملا ضرالاورعجالا ثنو ةكرعصل |
 | لادتحا و ؛ ةيف تامل عسأو أ ةاضنلا فا كمال 0

 ا لذاد 2

 تهيج. تاوا ارككو راو هسراح 5 انضنببفلب ِِ

 ةيعاطلابل] وقل هاد دما ئراعصل |

 ايوابضلالةعس ادب :ايناز وتنام اتدلعنتو
 ايلا دعب ةزمل اب هئراسصل ١ لضالا نا ىلع نيف كللظو |

 قلطنو' اهيقناب البق 52 ١ | تغدو ا ةزه ل تبلقف

 ه ةعشب ىلع ةماعلا دع ا صل |

 زأتلا فرح مورزلل فرصت لاو . ةءارعح

 اهيف عرز ضرالا ن

 ىلع امنو» و | ممورصتب مو اهوخنو ب



 به

 ثبوسنم ةياوصلا * روكذملا غد وسلا دننل ”يباوعا ال

 يار | ىلا

 ليقو .ةفعوري مل نإو ةعم ةتبكص تلاطو نيمسملا ين

 ينل قع عقلا لمادسعو .ةعم ةقضضا لطتال عفو
 ليقو .مالسالا ىلع تامو وب امم نيلقنلا نم هيلا
 فيفا ماروا 1اس ور قمل

 لفعو ّيبلا ىأر دقو محلا كردا نم لك ليقو .ةباعتل ١

 لاقو.ةدحاو ةعاس ةبكولو ةباعحصلا نموهف نيدلارما

 ىلع هل ةتسل اج تلاط نم ”يباكصلا لوصالا باعصا

 هيلع دفو نم لخدب الف :ةنع ذخالاو هل عبتلا قرط

 نوطرتشي نويلوصالا ليقو .شنكم

 نم فرعلا 02 وهو٠ .اعجوا دش ةباوصل

 نودب فرصنإو
 | + اًدعاصف رهشا ةتس ةتمزالم تواوصلا يف
 لقرعلا نكلر وكلا: ليلفلا عت تناكنإو يو ٌردصد
 ةيتارنلا .وتماقم نم حريرعملا لوقو تلال ا اهضضخ
 رض ذي | ينم مكالو. ةنيضعلا فىريعل اب الإ كار ا

 ا م وهو ماو د الو هل اقبال اها يف لكَ ةنيفشلأ

 هلو ردصم باوصتسالا , .ريطالا بيحألا + نيدلوملا

 :راكأم لع ناكام ةاقبا لوالا .ناينعم نيّيلوصالا دنع

 نامزلا يف تبقي يذلا كلا ينانلإو رغما مادعنال وباع
 توبثب كحلا وه ليقو ١ لوالا نامزلا ل ةانب يناشلا

 ١ ملا لعج اهو هيعون لشي اذهو. رخآ تقو يق رمأ

 ا لاخلا لعج وا لاحل اًيحاصم يضاملا يف تبافلا
 لاح هاقبا وه وهل ا لوصا يف ب اوصتسالاو . يضاملا كتل ٍ

 لقنلا ليلد مدع دنع لصالا يف ةقتسا ا ىلع ظفللا

 دج 3 ىتح ءامسالا يف بارعالا باوجصتساك لصالا نع

 دجوي ىتح لاعفالا يف ةانبلا باوصتسإو ةانبلا ليلد
 دعب دافنملا ليقذلإو الملا لحامل بارعالا ليلو

 بيتتملاو . ”تاقنم يامن

 ثيلتيال بهاذلا ميقتسملاو ,ةبوعص دعب داقنملا ليلذلا
 2ع انل ةفا وو ٠ ةبوعص
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 لجرلاو ةلثمراصق ةنبا غلب لجرلاو !|و باطل | يالع ةّكلاو 8 اكتراص اهنوكلو يا باحصالا فالخم ابيلا ياكل
 مللاو . فن ثدي يذلا | ىلاَدَرَت لواعج اهم كم اهظنل ىلع اهيلا غياععل ١ بست
 ةنمو٠ هربو وأ ةرعش وأ 4 ةفوص هلع يقب رمد نونجاو ةيحاص ليقول بر اذل تاق باحصالا فالثجاه درغ

 لو ناكمونلا عك مكاو 3 ةقيشامو هاء 2 احاعحأ رالف | ة ةوصل

5 

 ةيسفن ثدحيي ذلا لجرلا بت

 هال دبع ةاحاشألا واو وسم حالو كك ابرت
 | ليلا عم يا لدلاو ترس رطوتك عم ىنعبب يلا يف

 وصتك لإ مسا يوصل " لجرلا تحت -- تلوح

 .ةضرع ديم ةككرو كح ربما! لجرلا
 سو بيع لك نم ٌىرب ئثلإو

 ص وايام هي ىف عقاولا قباطو
 |<رح هيلع بتكو ةطفس لازا باتكلاو .ةضرم لذا

 , يعمل نوتكي اهزحلا ة نس باتكلا اباوعسي ةلكقو
 ادايذب اهنوقل هيف هريغ ملل ادب اذا هضقنل اهتولعتسي دقو
 | ص نوكتفن م م انناش اوس ةنوببكو هلك

 | مصاو قيد لا اعمال لوالل ًالاطبإو

 دوو ناسي دلو تعقتر | مةهاع مهشاوم باصا
 ةلعجو هضرم هلاز الف لا مكاو. 0 صم لع ,ةهاعوذ

 ىثعالا لوق ُةنمو ٠ 9 107 الف وصتسإو داي

 قيرطل أن موو“ ودم حاتتع ا« مصتسإوةنع ماقسالا ضنن

 يأ ميدالا حاف را وذو ٠ ليس مود هخم 000

 .ضرملا لباقي 05 منأو ٌردصم ةدتخ صل ] د# هموم ر خ3

 لاعفالا اهب ردصت 7-1 وان ١اح يف ءايطالا دنع وأ ق

 و 1 ةيعيبطلا

 تادابعلا يف ةاضنلل طقسم لعنلا نوك نع ةرابعءابغنلا
 .تالماعملا فا رش ويل ةنم ةيولطملا تار 52
 ج هيلع 8 امو ةوصل م ادق ا 3 نالطإلل ةلباقيو

 | ميدالا مح نالف هوقو. 2 ةاكحرأو حام

 ليعمسا مامالل ةغللا يف حاوصل !تانكوا ٍعواعقم رع يأ

 أ تبادابدا رق عقم (زنابانغارو يدوس دارك

 ا م ىح ةطئارشو ةناكرأ تهيج 8 تالسماعملاو

 | دنع كلذو . لطابا ةلباقيو . كلا قح ةيس اًريتعم

5 25 

 دنعو .ةفواه ريغ يأ ةيلس اعف

 ا اعورشم ن 5-0 5 ا آنا اول انف ا مل : يفاشلا ف

١١1١ 



 بك

 وه لاقي.ايهتسا ةنم بحصنو . هل اًبحاص ةلعج يتلا | يفو .ةعايضإو ةبلجلإو تودلا تينصلا * وم تموث وا|

 .ةداوم يف وأ بمصعت هل بتحصأو . ىب تسل يا كنم بتي | اضعب موضع لقينا اوريأ ا ليثارسا يفب نا ثيددحا |
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 ىا هدم بحاصت لوقت ة كه اعلا ق٠ .تيوفازت - بحاصتو ع * نيتص ىوربو نينعاج يا نيئيِتَص اوماق

 انالفو ٠ ف ميكعب بم مك م وتلا بحجصإو 4 ٠ ه4 دصراص

 ةلعجو ةبوصل | ىلا ءاعدو ةنبالو ةءزال ةبصنسإو .ةظنح
 ناكموا انإويح وا ناك اناسنا مزالملا بحاصلا *«وةبحيف

 ىهو نديلاب ٌةتبحاصم نوكت نا نيب قرفالو .انأمز وا
 اافيشلا ىف لاقيالو: ماو ةيانعل اب وا رثكالاو لضالا
 مدرفتل هنأ ريغ لءاف مسأ وهو. ةتمزالم تت ا ولا الأ

 وه لاقي داكي الف قتشب سيل ةناك تح يوق هسفنب
 كل لا غو ءاذبوا ةيزاضإوم ل اقناك ادبزي ييجاَص

 درا فصلا كلم ع نرا كلذكو ةيحاصوه ءىثلا
 ىلإو شين يلا بحاصك سوس هيي ىلا ةيحاملا فاضي

 في دصلا ىلع ةنوثلطي ة ةم ماعلاو ١ ريمالا يحاك نال

 .ءوسلا ةقادص ىنعم ىلع ناكةأرملا ىلا فيضا ناف . ضيا
 .بكرو بكارك بحص ج لجرلا ةبحاص يف لاةيكلذكو

 ورومأ يف يضاملا

 ددرت لجرلا عتصت 6 هل عم عكف

 ءاجوا ةعم ّئثال ةدحو *اجوا بهذو ءاجورمالا يف |

 ةيالاو 3 عتصلا * ىرخأ 000 ةّره بهذ وأ اًنايرع

 وقل باشا هسأر ف ”ةفاطل وأ ”ةبالصو ميلظلا سار

 نايا
 ادع لجرلا م تو . ةلمك اهيتصت ةيتص بعص ْ

 6 2 اًبص ةماه + انيدغأ

 يل مص ثفل أو . ةلوهكلا ىصقا غلابلا لجرلاو ديدشلا|

 فورحلا نم 0 . كلذك مَ مص لاومإ ا /
 ميااو ماللإو هافلإو نونلا قلذلا 39 قلذلا ئوسا

 * ةيلصلا ةرذضلا ةيينصلاو ةيتصلا * هابلإو 0 اراأو

 كي ةعيطجو ءيثلا ظعم بنص

 ناو .عايجو عئاج باعصو .ةقّرقو هراذك ةبعصو ال ذننمال قاقزلاو يداولاو ليكلا ع علام

 ةباحصو .راهطإو رهاطك باحصإو . ناسرفو سرافك اًبيتصت ةّمصك لاذ (ْعَص ةبّئصي ةعص
 ءادنلا بس مطوقو ٠ كيادجا عج هيبيجاصأو» .ةباحصو ٌبثو هيف أيشم ىثم ( ةيوإو ) ونص وتصب انص

 مثرتلاو 3 سي 1 هيل دله ساه ايا حاص اي اني ديد لنادي ديرو وص عج

 || ف دحام اا حالا الءالا يف نوكي امنا نيييضب ١ توصلا كلذ مسإو

 | اضعب مضعب سانلا ةاعد رثكأمل اذه ناريغ . اهترهشل | لجرلا بوصو .ةفلس ارح ةبحصإ حوبذملا بصح

 | ةيفنحما فرع يف نابحاصلاو .ةميخرت ناهف علا هبشا +. |* ةمزالو ةقفارو ةرشاع ةيكحو ةباكحو ةباعع ةبعصب
 كلذ اهل ليق .ءابننلا هيا نم دمحمو فسوي يبا ىلع بلغ | لوعفم ىلا ىّدعتي وهو . ةيح ىنعمب ةبحاصم ةبحاص
 / ظيوم ةيحاضبا + :ةنيطي يال ىلا ناولت و :ناشاض اهنهل | يا ) نينآلل .نااقنوع ريع دبر بحاط ل انيادحام

 دج ىلاعت ةنإو نا ةرو يف ةنمو.ةجورلإو بحاصلا | ًالثم لاقي يا. سكعلا ال لعألا بحاص هنا ( ىندالا

 ج ةجوز ذختا ام يا اذلو الو ةبحاص ذختا ام انّير | .يدنجلاريمالا ببحاصل اةيالو .ريمالا ئدنجلا بحاص

 الذ ةبادلاو ريعبلاو .رسحاص اذراص لجرلا بحإو

 تال اج ىلع اهساق دقف تابحإوص ىور نمو فسوي |( ةبادلاواريعبلا ىا) لخدةتقيقحو . ,ةبوعصدعب اداقنإو
 ىلع قلطتو . رم اك عمجو ردصم ةباّمصلا * تالاجرو | .ةلثمراصفةنبا غلب لجرلاو .ارفان ناك نا دعب ةرعصل | يف

 انال باحالا نم صحا اريكل نيملسملا بن باكا | ىل ٌةرعش كرتقزلإو . ةظفح انالفو .بلحتا | مالع ةلكأو
 بيسأ اذطو . مل هلاك ثراص هبادكال اهطاعتسا ةبلغب | ةبحصإو .ةعنمو ةقك رمالانع ايزو .ةيلعةربو وا ةفوص

 هَ

 بحاوص نتنا ةشلا أعءشمي دح ٌةنم و.بحاوص و تابحاص

 اا ب

0 



 ةنبصلا نفاق طاف داتتاملل ةظكتككشلا

 نوب اصلا لوعم

وق ةنمو.٠ ةتبصأ ىنعمب ةارملا ةتبصتو . اهتفو ظ
 يبنتملا ل 

 جت

 *ةعئابو نوباصلا عناصناّبَصلا *نوباصلا عئاب فوباصلا

 ة ةسردمو قارعلا مارد نه خون ةبذؤبربصألا

 نيبردلا نيب دادغب

 1 بصو ابصو اًيصو اويصوب وبصي لجرلا ابص

 ابصلا بي 1 ةلهج ىأ نولا - .كيداع)
 عرعر

 12 3 5 0 ا ل

 لسا سو

 0 ةَوبص ةأر رمل ا 1ع ريا صو هنن

 امس اغلا نا عياف غلاوي

 عم بعلو ّيصلا لعف لعف ةآَبص ضب لجرلا صو
 ةافاففم هلو حكاط عاملا .وهناوليا ل18 ناسللا
 م مالكلاو .ةيقب ملف هدشزا و عشلا اتي ططلا هلال
 اهباق ةرفاشم ريعبلاو .ةلاما مدانبو .ههجو ىلع وري

 روذلا ننويصار اوله ويخا مهسيسلاو# ةنومل نادل
 اوو بص اط ناكةأر و يبيع

 ةتقاش اًنالف ةأرملا تبضإو :( يرهوج ):ىنا وا رك

 انتعدخ اًيبدسن هآرملا جضنؤةاهيلا نخابشملا لاةنعاتا

 مزاح لك فؤاملا طخ كلذ
 دئارخملا ناسحلا ك اًبصتت ”لف

 :بنغللا اوويللاو ةوبصلا نا لام 8 اص لج .رلا ىل اضن و

 لعف ءةايطشا لج راا ىصتسأو ١ اا ىعك ةأ .ارماو

 مسا يباصلا * ئيصلا ةلماعم ةلماع اًنالفو .ّيبصلا لعف
 ابصلا نيب يرجت ةابكتلاو يبلاصلا ثوم ةيباصلا *لعاف
 اًيرثلا علطم نم اهببح يرو ردصم اصلا * لاغثلإو
 35 اًوهض اهاتفوز 3 انلباتيوةعوم قمن تانبلا

 ابصأو تاوبَص 3 نايبصو * قوشلا ايضلإو ؛

 ةلهجو ر 0 لا أ ب ص ُ توؤابسلا

 تنص

 نذالا ةمحن نم د ”ظعو نيعلا ر اضان انْشِبا ةوصلاو

 هر د

 6-0 نمارو ةلظسو خد 3 هرايع 2 كني ا دو

 أو ةّيصأ 3 يي سارو مو ءانلا 2 يو 0

 ا ثاوبصو ةيبصو ةيبصو ب ايصو ةّوبصو

 ةتدصوبال اق.نبيحلا اف :رط نايبضلأو: ناييصو نانو

 اًسرف فصب 2

 نيل ايي ملا نمر 3

 نيدخما 0 نذالا ل 0

 ةبصتخم ةنذإو ٠ مت مثلا نم نايراع هيب و نا يأ | تن

 ينو ) نيضلا كتوم ةّيبصلا + نايوستتاو دوت دش هم
 نضين ةماعلا دنع ةيبصلاو .ايابص ج ( ةيراجلا حاوصلا |

 ةيدبصألا د يص عج ةيرص ريغصل ةمبصلاو . زول

 رعاشلا لاق. ضيا بص عمج هَ ير ريغصت

 ماك نب ثلا يام حا

 قو يرعلا يف جودت ل -

 ر 539-

 4 يأ ربمصم»و ةإص» أر ءأو٠ ةيهادلا ة 4 علا

 3 زارجشلا 4 هام ند هي رنرح ا لوقو [دل

 55 10 قيس مف

 هيصمالو اهم ا

 ابءاتتش وو لا 0 از فا هيبضالاب ذازا
 | افصو نا للص و ةيقاااوللا نم ةراعتسالا قيرطب

 || رابنعاب وا اهيلا "ثمولغلل "ةليثع'اجعا زافعاب ةقيحسما وبورطب
 يف هالتعلا لاجرلا لعجت أمنا || اذا: تقايبصلا قالخا

 3- ترماخ

 21 ا هما 59

 00 ردي ةبرض وأ ربتب 4 ةعفد ةنصل ةتص نص ةبصي هَ

 || ةئاح# هب ةأمر مالكبو ١ ةيهادب اًنالفو د .٠ رص لجرلا

 : ”هعزأن اني ةصو 01-5 | 4 وب راع اًناصت م ولا | ثادتو

 يأ قادلا نم انْ تيار لوقن ٠ ةءامإو ردص٠ :ثضلا

 قاب تادملا ليس لاو ُدضلا ثصلاو ٠ ةعاج | يف

 | ةنململا ةيئصلا 7 دفا ةبصلا 37 ند دنخل يا همن ةنصل وه | (

000 

 (| هك

| 



 ب دما كه هك ال970
 ةقانلا عرض غبصو. .ويف ةقّرخ ميعنلا يفانألف غيصو ٠ .ةلمهلا| ظ

 ةغبص ىنعكب بوذلا غبص*ةنول نسحوآلتما اغو دو خصل ْ

 اهدلو تلا تغبصأو ةقانلأ تغم يا .ةكللزهد ددش 0

 هياع غبدأو . جتنا أ أهرسب يف رهظ ةلخنل أو وعش دقو

 قدلفاعيطصاوإ' . ةييف نأ و ردلا يف عبصتو. اغبسا ةعتلا|

 لخلا ينو لاكاب غبطصا لاقي. 0 مادالا يا غبصلاب ا

 غبطصاف ءاممأب ةعيصو ٠ . لخب ل غبطصا لاقيالو وأ

 ة| غباصلا * ىراصنلا حالطصا م اهو. يد يا ظ

 يا غباص ةقانو. ةاّيركر تا انحوي بقلو لعاف مسا[

 * هب غبصي ام غارصلا * نوللا ةنسحو عرضلا ةّيلتم

 يفايشلا+ كلر وليل غارصلا د غابصلا ةفرح ةغابصل ظ

 غيصلاو غبصلا * ةريغيو ثيدح نّولب باّنكلا.|
 بلص

 يتلا وا هللا ةرطف يا ةح هللا يم 00 ل هللا

 ” ام و درؤلا لاق تاجا عم انيتعاج تاو
 يف مهدالوا ىراصنلا غبص نم ةلصا لافيو لاق .ةنيد

 يو ةتغبص هللا انغبص يا ُئواضيبلا لاقو. . مل ءام

 | نال) يلح اهماغ ايبلعب لشايلا نظف رول !ىق !عرظن
 ضع راواجأ دقنان اذه أو . غوبصملا ةيلح ةغبصلا نا 5

 ةنال ةغبض ةامسو. ةريهطت ناميال اب انبولق رهط ا ةلجت

 يف لخادتو غومصملا ىلع غبصلا روهظ مهلع هرثا رهظ

 1 يزاد كايللو ١٠بوثلا يف غبصلا لخادت مهولق

 ةنومسي رثصا "1 يف مدالوأ ل وسحاب :اك ىراضتلا

 «مهارصن قحن هيو ّم ٌييبطن وه نولوقيو ةيدومملا

 101 دكت ندصمر اهنا( ]ع (ألا ةغيصااخاب) اهنصنو

 | لبقو ( هللا ةغبص مكود يا) ةرغالا ىلع ليقو :م1
 نادل ىل ع هذخاب ُ يا هنُع غبص) هذخا ب . غابصأ ج غابصلا ا

 أ هَ ثدحا نمو لويسلا دعأ غبصألا * اهضمب جن ج وزن ام كو يأ غيتلا ةثيدحل اهناو. ءالغب لب ب

 |نس .تنذلا نضيبللا نيطلا مو برص اذا وبايث | .مادالا_ىم.وبمدتؤي يلي بطصم ام اصبا | غيملاو كا
 | ةاخبص ىتتالإو نذالا فارطا دا ةيضانلا ضيا ىب لأ سو. تيرااو للام توولبو نين خب زيخلا نالأ

 | نا نودننعي دوهملا نم ”موق ن نوغبصنملاو. . غبص ح نهدل أب تبنت ةانيس روط نم جر 2 ةرجو نينموملا ة روع

 لك سطخي مل ام اًرهاط شيعي نا عيطتسيال ناسنالا | فطع نهدلا ىلع فوطعم وهو ناكل غبصوأ

 | لق : كل جملا ىقتنا مهربا هلم نب

 | ءاما ِف و رجارلا لاق. . غابص جرخآلا لع ءيثلا ٍيقصو دحا |

 | اهنبصي يقورعم نم ناكام وا ةيدطا انع نيبص الناب كايند نم جزت |

 |وّقكيف اهاّوس تيبمكلا رماتملاو .اهعنمو امك اًنَبَص| .. غايدلاب ةدعملا ركابو
 ْ ةنع نإصو . نيصت الو لجا هل لاقيو ان برضف غاضللا ةنيل را

 || موثلك نب ورمع لوق ةنمو . وربغ ىلا ةنع ةفرص ىلا رغابص نم فخ اموا للاب

 يلغنلا | اًركاب كتدعم غبدإو شيعلا ماوقب ايندلا نمويفتكا ياأ
 تنيؤح مادا وأ حملا نم ءيش عم ةيرطرنخما ن نم

 7 4 3 5 ا ةاغبصلا ءاماوذ لوبا 33
 ورع م نع َتواكلا كثنبص

 اكو اهأ ارجخ ئناكلا ناكف

 اها ليكداكوراسلا لع ْ رخافاياب اكلا تفرص يأ س

 ا م ابعت لفل 90- . يكرم 00 تدب عابصلاو 5 ا 2 م نخب ءبأ ا

 ا ةسيرافلا نوباس بكعم. اول اهيمست ة كه دابلاو .ةنوباص تاك لع كلذو ةيدومعملا ىراصنلا دنعو ةلماو ا

 | * نبوصتق 4 ١ لب نبوص نولوقيف ًالعف ةن :م نونبي ةماعلاو ةغبص ةرقبلا ةروس يفو. داصلا نومضنب هرثكآ ]١و ٠ ةراعتسالا

 هر ١١



 دودرم ريغف انعزج نإو بص انناف انربَص ناف
 ةمقنل اب ةأصعلا لجاعي ال يذلا ميلحما ضيا روبّصلاو

 نم وهو  ماقتنالا رخوي وأ وفعي لب مه اع ةردقلا عم

 يا )رومصملا لاجرلا تن وم هر ويصل دو وق هلا ءاسالا

 لعاف قعم ليعف رباصلا ريبصلا 7 لكهفلل ( 022

 ىا ةبامجلا قوف يتلا ةفينكلا وا اضيبلا ةباحلاو
 ةعطنلاو ا | اجرد ٍضعب قوف ةضعب ريصإ 8 بامعل ١

 ةقاق 0 2 4 ضم بلاص تلاج ةنم ةفقاولا

 ا تاايطعاا ورم لك زي اتاك - ةضيرعلا

 ةقاقرلل ميبّصلا ةريبصلا * سرعلا ماعط اهيلع فّرغي
 دوسا: قطتلاو معا تقال ار عضم وي وزاو ركل
 لبالاو متغلا نم ةريصألا * بتّذلاو سارااو رهظاا

 ةقاقر و

 يي دلل

 .ئيعل و كلذك ةسويجلا ةروبصملاو .٠ لدفلا لع نسوا

 ا قّرف لجراأو .ةقحمو ُهَقَرَف ةبصيبص ٌةبصبص

 روبصملاو .اط دحإو الو بزعتالو ودغتو ورم

 ةبصبضص لاقي «تصبض,ةعواطم”تضبقت.#< الاف وا

 بصبصتو مول قّرفتف ةقححو ةَقر يأ. بصبذتف

 انييلط راك دنا انيلع,يصيصتو :ةراكا كفقأ لبللا
 باصيسلا دن ليف هرم يفرم هداني تا
 باصصلاو . ديدشلا ظيلغلا بصايصلإو بصّصلإو

 باّصِبص نحو . همم امواءيشلا نم يقام ضيا

 نبتابلا مدقتب ضان يا
 ةليوطلا ناّدنلا ةادا طّيصلا

 اباتغم وعبضاب ٌةوغ راشا اًعّبَص عبصي هباعو هب عبد

 هد نالف ىلع ءاتالفو. ( طوس مالك و هح يف اًملكتم يا)

 هيلع لاس ىتح هيلع ةعبدا عضو ةكنالإو٠ ةراشثال اب هيلع

 اهنا لعيل هيف ةعبصا لخدا ةجاجدلإو .رخآ انا يف ام

 .اًريكتم ةلعج ةعياطمو اًعَبَص انالق عبصو ال ما ضيبت

 +« ناظيسلا بص ناطلما هالو م كيما ةللو لج

 عيضإلاو عيصإلاو عبصإلاو م حبصألاو عبصألا

 ىضع ( تاغل عسن ) عب لاو جياصألاو عبصألاو

 | دقو ثوم مدقلاو فلا فرط نمبعشتب ؛ ليطتسم

 || ذي معباصا نولعجي ةرقبلا ةروس فو .عياصا ج 57

 | ىلع عباصالا قلطا . ثوملا َرذح قعإوصلا نم مهعاذآ
 ضعبلل ةيمست وا ةغلابملل عباصالا سوؤر كو ا
 | ثاريعش ثس ةحاسملا كي عبصالاو .اًزاجم لكلا مساب

 | نييكلفلا دنعو . ضعبلا روهظ ىلا اهضعب نوطب ةمومخم

 .اءميءرجو نيّرينلا يرطق نم اًزج رشع يثا نم لزج

 اههمرجو رملإو سمثل | يا نيزيننأ يرطق نوُئزحي مهناف

 | اهنومسي ةيواستم زج رشع ينثا ىلا نيتّيئرملا ا.ينغص يا
 | اتنثا وه زوش نم ببرق رظنملا يف اهتم ًالكنال عباصالاب
 | عياصالاو . ةقلطملاب كيفن ةيرطقلا عباصالاو .اعبصا ةزشع
 | عبصا وتيشام ىلع يارلل طوقو ٠ ةلدعملاب يفت ةيئزجا
 |انمسحل عباصالااب اهيلا راقي ينعي .ٌنسح ثا اهيلعيا

 يارلل ييصالا دقنإو .اهمنو
 ةلئربا ىورفلا يداب اضعلا: ف يعط

 ان يما سابا اكد ا
 | ةناحير تايَّفلا عباضإو . نئاخ يل عباصالا لغم الفو
 [.ناغر ناجنروسلا حاقف سمره نط . كييف ابو

 ظ 2 ليوظ بنغلا

 || ١ سورعلا عباصاب فورءملا وهو .ّنمنانبب هبش ثطولبلاك
 | ليطتسم دوسا بمنعلا نمرخآ فنص ديعلا عباصإو
 | .تفكلا ةكيه ىلع تابن لصا دْيَص عباص|و . بح

 نس بلم عبصالا لوط يف دبوارملا هبش نوعرف عباصأو

 ظ !جيباطام ج عبصالا يف ةرشاع ةغل عوبصأألاو زاجحارجب

 | ىوشي ديدحلا نم ةكبتشم عباصا نب دلوملا دنع عّيضا إو

 ظ ريكتملا عوبصم و .رثكلا ةعبصملاو . ملا اهيلع

 | غم ضي ةغبصيو ةعبضب غبصل اب فول غبص

 نم فص ىراذعلا عباصإو

 .ُهنّول اعيصو اغبص ( عنمو برضو رصن باب نم )

 | عسا بونلاو : بلاط اةتاضعو هيف | مسغ ها هديو

 | | نالف داع اًنالف خيصو»٠ ئينلااب عبس ِق 5 ١ لاطو

 | ا: ةتدصق ال 0 ةناب هيل اراشا اقع ل تن

1 



 رواص راد

 لوق ياو .هركت ام ىلع ٌربصو ىوهت اع ربص ناردص | .كارتو فثكتسا يتلا ربضتسإو .( صاصفلا ينعم نه)

 رعاشلا | . لعاف مسا رباصلا *ر بص ىنعمب اًرازيبضا هبلع ٌءابصإو
 اهيلع مكربص نم ْنَوَدَأ اهنع بابغلا يف ىريصو | عّضوي ام ةّيتونلا دنع ةروباصلا * هللا ةينكر باضوباوأ
 ربصي ياا يربَصلا نيكو. .موعلا رهخ قبض زرقو | هونيالف لفل ا ارتلا نم غرافلا بكرملا رعق يف ظ
 0-5 ينل اوا اهنا ىتح سيم يا نراسنالا اهيلع | ليينز ةماعلا دنع ةيروباصلا *«ريباوص ج هيبناج ىلعأ

 هيلع ربجتو مَرلَتي يتلاوا اهنلت ىتح ( يضانلا يا) محا * ةروباصلا لوقب مهضعلو ٠ . لذسالا قيض ىلعالا عسأو

 حاتم 00 اربع لف انكر# فلاح ف
 ةياعحا إو رصبلا ب اق وه لبق ةظاغو ةفرحو ءيشثلا
 تاذ ض ضال هيا نم نبصلاو زان انسأ ا هلأ

 0 در هكعانسو وطفل عنادا ءاللعلا
 يا اهر ادن كا نداكلا ةرركرابلا جدمجلا ع

 * يالا ل اق .وعجاب سات ياورابصاب هذخإو .اهسارملا
 دلل .اهرايصاب اهيفل لبق اهلاكب ةّدشلا لجرلايفل اذا

 هن الا ب 0-6

 رش لجو دادلاو ةربصلا عجورّباص ردصمرايصلا|

 هلام رك دلع ةرابصلا +ئدنه ار دل ارابصلإو .ةضماحأ

 7 دربلا ةدشو ةراخ 2 ليبدو 0 "ةفطظقو فلكي |

 ١١ ديدشلا لاضلا * درإلا ةّدَِش ءارلا دردشم ةدابصلا ||

 كلام ن؛ دعس لوق ةنمو .ربصلا |

 حاقّولا سّرتلإو تانبَت لآ يف رابصلا ىتنلا الا |
 لفن رابغ! ةليداتلا نك لاو ةيانل ضرار
 دنعو.ةساشلا ةفرغملا ةظيلغلا ضرالا ةرابصلا#يود ما
 ىا دلبلا لو> دصا ارك نومي دنا ن نم راف 50 |

 5 ءاح رجح 6 ةراصع كد 0

 رعاشلا قوكرشلا# ةرورض

 يفنا ريصلا ملعإ ىقىح ريصاس

 ربصلا نمر 5 عيش ىلع ترايص

 يلا هب نور ذي تييسوللا را 2-6 |

 7 دا دنعار ا أ ع "1 و 0 7 زيصلا ْ

 ةيضيب حاولا ةنم عوفتت تابن زدبصلا * عيدجلا روهمجا|

 م سوؤرلا ةدبد> ةليوط ك اوشا اهيف تبني لكشلا 0

 ةريثكر ابوا تاذ اراها ايلعلا 0 يف لوحتو ةياغلا|

 نك زال دادكا ولد رثبمل
 قا ةزييض لخانل قيم ةيوتعف براق قلتو .ةماف
 هللا زيغل ىولبلا ل١ نم ىوكشلا كرت ربصلا * ةروصأ

 ةنع ٌرضلا ففكي دبعلا هللا اعد اذاف . هللا ىلاال

 يف لاقو . ( ةزبص بيعيال يار وربص ف حدف ال

 ينو .ةءاجشف ةبراخلا يف مو ةريصالا يف ربصلا تايثكلا
 لكني اذ اقلط ند غ1) لودنلا نع لسقنلا اك اجلسا |
 مالكك اسما يفو . ةّفعو ةءانتف ( ةشرعملا مإوق تع
 . عقاوملا فالئخاب ياسالا فالئخاف .ناوتك ريمضا١
 نادم لان لطرف نب اهادحلا نار ر بطلا لبق
 انلا عنم وهو وسفن رخآلاو: ابيلع تاّرتلإو ندبلاب

 خشن ا الع 1 لا

 ٌّيودعلا ن .رارح 0-1 يلع 3 وى شتا ربصلا ل يق يخاو . ةعم يطأ تا 75 وقل تال يضتقم نع |

 سلا عا عفو قطا موكاك جرتلزالو

 ةقاروا ناريغ. نسوسلا تابنهبشي وهو ةنمربصلارص .

 1 زك دراج ظل ”قطرظإو *:]وطا
 *ةنرضخ لع اًرهشا ىتدب لظلا يفقلعو علق اذا كلذلو
 لولا وم فوات اخو ربل ةةعو ه1 تبل

 ام ةربصلاو
 يا ةربَص هذخا لاقي ٠نزوالو ليكآلب ماعظلا نم عج
 طوب ناكل ربو ةرمالا# قورفلط

 3 هد ىلع ةبوصنم ثو . لبكألو نزو الب ةلمجج يف
 ةمن لف ةلوعفم ىنعمب ةلعف اهنا ىلع دينا أت

 د ةركبلا مافم يف يريرحما لوق ةنمو لبوألا ىلا

 .ةلحأو ةلج م ةراخ هب 0 م باردا

 ةعبلجلا ةظيلغلا ةراجإو لوفنملا ماعطلا اضيا ةريصاإو

 لوع رباصلا روبّصلا *ربَصلا ةدحإو ةريصااو.رادص جا ت
 لوق ةنمو .ربص جويلع ٌئوقلا ربصلا دان :ملإو لعاف نعم ,س
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 اة راص

 أي :طعا يا رمالا ةغيدل يف ا لوقن ٠ كك القا امل نوكأ نر ىلع 3 ةوقلطي نودأوملاو» اتم

 ظ ضيقن اريك ريصي رمالا ىلع لورلا بصو .ةلينك | «افرظرالا ليس الو وك ىف حوبص اذ ةنيتاو

 ٍْ .روبصو رييصوءاص وهفدأجتو عش وج ب ىأ .عرزج م #3 حوبصل اك للا ةبولحما ةقانلا حملا

 ظ .فلعالب امسح ؟الاَوظ كل ءيشلا ن :رعراصو * جابص 2 0 ”ةجوو 7-2 ”مالغ لافي. ا

 | انالفو . اًْيَص ةلدق وا اًريَص ةفلح ةيزلاو ةهركأ انالفو | .رجنلا لواو ٌردصم حابصإلا *«راهلا لوا 0
 ظ هيج تايم رنرالف َنيِيو. تزل يا لا ىو ةيعيطنلا هتماقم يف ٌيرير#ا لوقو

 || لوني ناكن بح ٌيَرلا ةبوعم نب سابا نا يوُرو مقل ةقم قار ةنابططا وصال
 أ اهيفريص امم“ هيلع اال موي يف ىفق قشمدب ء ءاضفلا يحابصإ سارلا بيشم رانا دقو

 | ربصو . اهيلع اًدحاربج ام يا َةنْيب اهيف لاس الو اميه | .رخآلا دضلا ماقم ٌدضلل ةماقا مالظلا حابصإل اب دارا لبق
 | ىلع ةريغو ”ناسنالا ربصو .ةنع ةسبح رمالا نعانألف | ىسِفلا ةءلظ نم ُهلاقتنإو ةهابتا حابصالاب دارا ليقو

 ظ رلا سبح اذإو.توي ىت> هامرو ةببح للتقلا | حابصإلااب دارا دق نوكي نا لءجيو . دهزلا رون ىلا

 0 . امسح يأ انك ىلع ىلع يس لاق ءيث ىلع | دإوس نم جورخ اكو ضايب ىلا سارلا دوس نم جور ا

 ظ لجر كليا وا هالجروأ خاين تدش اذالجر ال اقيو جور اذه ىطعا تيشملا ناو خصل | ضايب ىلا لولا

 | لتقي ىنح لقتلا ىلع سيحو | ةةنع برضب ىتح رخآ | رعشو دسالا جصالاو داشرلا قيرط ىلا هب ىدتهب ارون
 ظ لاعب فلج ىتح نيج ! ١ ىلع سيح اذا اذكو .اربص لبق | ج ةاحص ىننالاو ةعصلا وذو ةفلخ ةريحي ضايب ةبوشي
 | م اح رّبصي جور يذ لك احصلا يفو .اًريص فلحأ| نيب هَ هل ناكام ةماعلا دنع عتصالا رودلاو مص
 | خوضوم ربصلا لبق .اًريص لق دفف لتقي ىتح ري | يذوىلا ةيسل طوسلا ٌصالاو .اهركذ رهبذقو هينيع

 .| خرم يلاعملا يقابو ىيضلا يف ك اسمالا ىنعمل لصالا يف كلام مامالا دادجا نم نمل ا ةعبابت دحا وهو جتصأ
 | تخ قاقش ناط اتالم نطلب نتاع عص هعالخ ا ةياملا ها )وا تم ياو ناك ضان معا دحام

 | يفةبلاغ ارابصو ةربادم ةرباصو . ةريص ةلعج ماعطلاو | لك حابص ةتيتا لوقن اك "7 لك ةحوبصا تيتا لوقت
 كتل ا ترارعاال روس قرر راجل ليلو كسا وهو هادغلاو ٌردصم جيصتل او. 7

 | ىلع ربصلا يف هللا هادعا اوبلاغ يا اورباصو اوربصا | 22 جدملاو .هتقوو جابصالا عضومو حاب صلأ صو

 | .ىوطلا ةنل افعيإع ريصلا يف ودع ىدعإو برحمل دئادش يترتال 0 بص ةقادلإإو جارسلا حابصملاو.ريبك
 | ةناعلا عرست : الا هناطب ىلع ربصلا عضو تبلل د ا هم كلا رم اذهو . اهمّوقلراهنلا عفتري ىتح

 ناضج لبو راعملاب وأ انالفزرتص واهلا هام بعام لاتيدسز ةيااش
 |( ةيهادلا 3 (ر وْبَص ما يف عقوو ةريبصلا لكك ٌلجرلا | نانسلا اًضيا حابصملاو .حاض اي نانّمح لاق .حابصم
 | ةلجوحلا س ارادشوا( ليعلا اغا دا ىلع دعقو | ةروس يفو . عاصم ج هب عطصُي ريك دقو ضيرعلا

 || ةيضوج 0-5 نبللا ربصإو .راّيصل اب ( ةروراقلا يا )| ةفض جارس يا ٌحابصم اهيف ,ةاكشمك ورون لئمرودلا

 || اه عرتللا روش فو رطل اكرام راص ةرعلاو: ةزازل ىلا | ,ليادتلا لهو فز ةفوياا اكمملا كليقو بقا

 | اموارانلا لهال اعايلع - مأرجا ام ه يا.رانلا ىلع مربصا ةلعجشملا ةليتفلا حابصملاو
 اك لجر !ارّرصتو .زاجودو اهلها لعملعا| ةدفيسس نطقلا ةفيبصو . ةّتسل | ةكصل | زيص
 صم فا 5 ةئد ه5 0 هتربصأو مع راطصأو ٠١٠ راياص هيلعو اًنالفو . هب لف 7 ا 0 ع دب ربص
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 اًناجَص 5 هيك احب

 وحلا 35 نودبصأ نيحو نوسع نيح هللا 0

 لثم ذعاو او .رهظ
 ةلزتلا 3 كيف اكرولا بس ضل 5 اعلاف ا ناك |

 ص موقو كد رصبأو هيتنأ يا نالف اب ”يبصأ

 37 ء مان لجرلا ينو . لبلاب حابصلاب ليفأ يللي
 هب 00 ال اا 8 5 يا ( ةادغ ءيشب 08 :نالفو

 ةينايأدب يصل لوق وفم : ةماغلإو ٠ ) ماعطلا جج ار ن 0 نا للا

 حابصإو ٠ حوبصلا برشو جرسا الف عطصإو
 دقوا لجرلا مصتسإو .عيصا ناكاحادبصا رعشلا|

 ةلافلل ةفانلط ريفا لوعة شؤم صعشال جابصملا ظ
 تحل تأ اك تاتا ةباماكلل |

 اصلا حو 0 مما 2 الع 0 ارب تأضتسا |

 0 .راص يا اع 00

 .احابص

 ء.صنل

 . ةركب يا رحابص اذ ةتيناو 4 موي كيسأ املا

 دقو ٠ حابص اذ اًنقو ةريدقلو اًقرظ الا لمعتسإ الو
 رعاشلا لوق امإو ٠ ل اذلا باب يف كلذيلع مالكلا مّدف'

 رحابد يذ ةماقا ىلع تمزع

 َ رع نوب رمال

 نس عبور يسال افتعال لذ
 ىنعملا نال ةيفرظلا نم ولخيال ةنا رهاظلإو ليق اذك

 افرظ نوكيف حابص يذ تقو يف ةماقالا ىلع تمزع
 ءاعدلا ءانعمو رما ظنل ةظنل احابص ”معطوقو . ىنعملا يف
 . اًقرظ بوصنملا نوكيف حابصلا يف كشيع باط ينعي

 .كحابص منيل يا لءانلا نع لوقنمز يبت ةنا رهظالاو
 راص اذا ميني عل نم رماوه ليقف "عي فلئخإوأ

 ةزه اهتعمتو نونلا تفذحخ *عنإ ةلصاو . شيعلا بيط

 نم ٌرءاوه ليقو.”مع يتبف امتع ءانغتسالل لدولا
 ةثودلل لااةيو . ينعيا 5 تلق يا رادلا تَعَو ملوق
 ةرانع لوق يف 1 اهاَتتَط يع

 اتناك ابمرعلا زال هنيال امل ع نوكي نا:ليدجيو اان

 ىلاكت كاركاب هلجع راك
 ىلساو ةلبع د عا يتو

 َحابص اهدّرمنا ت تكات ةهنبا ارجل هت ةأقم يف يريرح ا لوقو

 او كابس ا كاسوا رد انا لع اههف ل وياظاو كندم
 الكح باطلاو ردع دمك بورتللا تلا ىلع ايي اأو
 * ل اهلا ةحابصلا *« ليس يا خابص ”ءالغو .ليدنتلا

 نم ٌيحاَمصلا * ةضيرعلا ةنسالا ءايلا فينختب ةيحابصلا | "يح

 .حابصلا ىلا ةبدن ةيحاّبصلا * ةريحلا ذيدشلا مدلا |
 ةنلسلا سار موي يس دالوالا ّطَعِي ام ىراصنلا دنعو
 ةماعلا دنع اًضيا ةيحابصلاو . ةنيرتسسلا اط لاقيو
 موضعنو :اهيلع لوخدلا ةليل خص قى سورعلل ل ا

 مصل | «ليمجملا ناملغلا نم . حاّبصلا+ ةيصلا اير
 ا 0 وب يليق راهنلا را وارجنلا
 ةغيتاو . ةّكم ةينك ع ياو .حابصأ ج للا رمالا نع
 مايا ةسهخ حمابص يف يأ رةسماخ حصل و ,ةسماخ صل

 ىرع لوقو :ريظالا وهو ةسماخلا ةليللا حابص يف وأ

 ىئدوازلا برك يدعم نب

 ين دعوي ًّ هان ص

 ع كمع ان<تانلا ف ةللام
 تاو

 ْ , مصل | ىلا ريم يلا يحارعل 58 7

 ْ لعفي كربلا تفقو ريغإ هنأ يلا هب ا ةنارخلاو

 .يقاينلا نباو برحلا نبا اولاق علا ف عاجنلا

 ا 3 برشي يذلا نامصلا + هب وسل

 ا هجولا ليج يأ َناَدَص

 ا حوبصلا لجعي 0 41

 ولا وأ ئمرفلا ةيبح ع 0 ةعشب م داخل دنعو

 . 52 ه6

 .ةادغلا مون ةحكصل

 ذاوقنإل ةودعوي تلآعت امو'ةاذعلا ةّؤنو ”دصم ةّصلاو
 * ةببصلا ىلا وا د قرص ب “2

 فالخ وهو ةأدغلا يف

 || بلحن ةقانلإو فاست ا ادام 5 7
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 تاز 0 انرايقت 6 ةياحات سب ىراصنلاو اوداه نيذلإو اونمآ نيذلا 1 نا ةر لايكون
 ردخنا امو لمرلا نم بصنا امو رودح يف نوكي قيرط | اًحاص لمعو ريخالا نيو اي نط ومو عاتلا

 هب ةيوعشلا هتمأقم يف يريرلا لوق ةنمو. يضر نم تْوُؤابصاإو توُأيصلا»«نونزحي ا

 اًنيط الفلا راطقاب تيار كو | ثمر نمو . دجللاو لاجلا انعمو ةيناربعلاب
 1 كل مو را ورربطو 5000- وع

 ةضرامل بصل يو.دارجلا يرزق ةحطقلا يبطل ا دبر | اكل ناهض ايدو
 ا دحيم ةاسملا تيوفو را ةيصلا * بابصا ج ةردمخلا | ب بان: نم ىدعلا ةنيط قو طيح مما
 (.لاعسلا جيبو فنالا اهنم ليسي يفلا ةثلا ةماعلا | يداولا يف لج رااعصمب تايدوصاب نم مزاللإو رصن
 هدب 7 دنعو:هزيتيو ىلع نياكي امةبكلاو | لكرلاهكتطون وش ليش ولع ماتور را

 ضم 0

 6 اذا ةرنجلا اضيا ةيفلاو ١ ب سيئالاو ملا يريم ليف ل اق. ب ا ا 2 ناك مَع ا نم ةلاض# ا

 ظ 7 نيبامو أم :غلاو لبالاو ليخلا نم ةبرسلاو اههبش رعاشلا
 || نم ةءامإو ةثاملا 7 نم:وه زا نيسرالا لا نينعاظلا ىلا ةيضت تسلو

 | .نبللإو هلك نم ةينيلاو ل املا:نم ليلفلاو ضابلا |... :تنيضي ل كتيدصاام اذ
 رو قّرتلاو مدلاو ديلجتإو رفصعلا بتيَصلا * ءانالا | هللا ببصتو .ببصلا يف اوذخا اًبابصإ | مونلا ببصا

 ةمسول اك ةيشو مسمسلاا رج هيو مانسلاو كتاذمل اك | ابيطضا كدطسل يصعد
 (| لسعلاو بوبصملا ةاكأو رمحا و خبصو مدنعلا ةراصعو| ىهو . - يداولا يف هامدق تيضئامو انيكمشلا

 | يا يميبص مد لوقت ةّماعلإو . فيسلا فرطو ديلا تبصنا نولوقي ةايطالإو لا بابصنا نم ٌراعتسم
 | .ناكم مسا بَصلا * ةطل اخي امم وريغو آملا نم صل اخ | نم ةأملا بيصنو .هبلا تردحنا عسا وضعلا ىلع ةذاملا
 | دنع ُتَصاو . باَضَم ج هجرخم فالخ رهللا ُبَصمو | * ةتبابص برش اًباصن لا باصنو . سّدحت لبجلا
 نيعابطلا دنع صم او ءاط قيطال ةنازخلاك ةّفص د علولاو ىوطلا ةّقر روا ةنرارحوا ةّقر وا قوشلا ةبابصلا
 فرحالا ٌبّصل هل | .ءانالا يف نيللإو ملا نم ةيقبلا ةبابصلاو .ءيثل اي ديدشا

 ظ :ًافرو ةعقز اثبص ةئيصي ضينل !ثيص هاوقب ةيناعنصلا هتماقم يف ٌيريرلا امعمج دقو
 |. اًحابص مهيلع راغإو مهانا |ص مصب مونلا مص اضتا اهل سنو اعه تطل“

 ْ عتطو . ناب ّقحلا نع 2 و: كلذك ليلا منيجيس و 5000 هرذو اهي امارغ قيفتسي م
 تت سرس _- م

 | ؟قزي دب داو. عصا نراك ةئيصو أي جابر هشلا ةيابص ورب ايفل نعود لد
 ْ انآ ص 0 ناك ةحابص من ك١ مالغلأ عضو ىلا ص طي لاقي ةنامضلا وذو يا

 مم هسرس 2[ <موقلإو .اًحوُبَص 9 موقلاو .احابص | يصالدلا ديعس نب ديحم ذيشل | لوق ةنمو . قاتشم و شاع
 حوا ابص" عةللاقاتالفو .اًحابص ُدايا هدروا ىتحأ ةدربلاب ةفورعملا هنديصق يف يريصوبل اب فورعملا

 | كيد دعا هن نراقب نويل وماق“ اجايص ماليا تعبك محلا نا صلا بسحيا
 ْ رعاشلا لوفي كلذ قو .رملاب هللا مرطضمو ةنم يجصتم نب ام

 ظ ىلإ ل اقف كاملا ديعةيعص | هام ةيكيت امل ١ و يا ٌبصالم لل افيو
 | احازمكاذئظومالكلا اذاه 00 عر رغما اجلا بص ام يكلاطا

 ١26 ه؟ ١١
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 مدمس 2 2 بأ يسسيسيسم 5

 ٠ ميلع لو 00 1 موقلا ىلع ٌشيحلا 34 اروص ل ليم اهانعمو يدوص 4 يا 0

 َ 2 - نيعسل 2*راط ا فب لا هبشت ةئيدفلا

 دنع ءاللأ برش 01د رد 01 ماصي لورلا 6 د 7 لمح دذعلا ||

 5 ناشطعلا حاصلا ةعوطقم ميلا 3 ةدرنملا داصلا - ص

 داصلا ةنلغ نيم تاضيوي يد ترتلا ىاصا © ه5 تا باول ش لق نارنلا قو تل

 عذلب ار يتلا كلدك حاص ( ياي فورم |,الإ. اهم .دارملا عيال ليقو .ةكيالمل هاا

 اع د لاف ةنمو : رحلذتو مظب ا مر يرصاو نع ةيانك نوجا يو . رفد نه ةعوطقم روهشلا ءاعسا

 0 وهو. .تماصلاو قطانلا لاملاب يأ تعصو 0 نأ ألا ج رق

 ةيذج ىلوم 0-0 دولا دري يمت ةلاق نم لذا يفور ياض تاع يب ردنا نع ل رلا بص
 يرتشيل قارعلا ىلا ةريزجما ةكلم ةابزلا ةتلسرا | شربالا ها بِكَصو ٠ تا وهفآلتسإو .|

 فني ربع بحصتسا دق وهو داعف ك انه نم ةعئما اطا# بص ىنعمب اًباصا سارلا باصا * ةباكرص رثكو

 لبقا اف . ىيدانصلا يف لع ءر فلا ةعمو '"يغلل | يدع .نابكص ردا ىص ج ثوغربلاو ليتلا ةضيب ةباذوصلا

 + الث ةأوق راسف تّصو ىأصا اهركتينادقلاق اهيلعأ ماعطلا رابنا ةب ذصلا * آيل اب ناّييص لوقت مااا
 *حاص اييصن 2 سرفلا ا و٠ ا هب ةلعج عشا ا ةيهاذلا لب .ةصلاو لوصلا

 يشل ين نكيرلا ءاملا ةءامكةةاصلاو دام هاصلا [بنام م الت هع كالا اضاص

 1 نيدو ًابص 00 ٌويصو لا َنبَح لجرااو .اهبقنب داكوارظنلا
 | مهلءودملا 1ك زا نيد ىلا. نيرد نم جرخ ًأّسأصت + تّوصوب ًاصأصو هل لذو فاخ نالفنمو
 |وبلا موك لاقبو . علط لاو باللإو فاظلاو . لدا جرارك ةئصصصلا * هل ّلذو فاخ اًوصأصت 4 ب
 ظ اضارخ ندا عضو امف هيسا اص امف ةماعط| اهدحإو صيغلا ةاصيصلا»# لصالا لب نفك” يصصلاو

 دعب متلو ابطا .علط ب صار متلو بانلإو فلظلا ةةاصص
 أامف ةماعطوبلا مّدَق لاقيو. ماك رعشي ال وهو ميلع ةنم تجاهف قرع اَكَأَّص كأصب لجرلا كَِص

 ْ جلد اف مسا اصلا * هيف مدا عنغو ايف يا نع هك داص * قزأل هب : ككصو. دوج مدلاو. ةنثنم مر

 نوظ ظعا ىراصنلا نم ةقرف مليق نوئباصلإو . ةووباص ينذاشي يا مويلا ذم ينكئاصب لظلوف: . ةداشةك ءاصم

 ةليع م لبقو :ةعكلل فتياسملا مظعتك بكاوكلا * ديدشلا لاجزلا فو ه كئصلا * يلع قيضيو

 ناثوالا ةدبع|و للنمو مودل ودل مهل ناثوالا تيت اذا ةبشخملا ةححارو ةركلا كاملا

 ليو .هجكلا نيلسملا مظعتك موجنلا نومظعي افإوا راصوا سانلا بئإو اوفلاص لكوصب رجلا لك

 [يف هلوقب دارملا مو .حون نيد ىلع مهنا نوهعزب ”موق مثل ليصل * لوؤص ليجوهف مولع وردعيو سانلا لمقيإ

 د
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 ايلا ميغاجام ةويش وه نلاقي :ىعلاب تبيع بياعملا نياشملا

 تيعل اب اما مرثكا نم تياصلا يبا نب ةيما رعش يف اج اذكه رولا

 كرديو ةقرو ل نيصلا يف تابن ياشلا - يبش

 برعلا دنع وهل اك خرفالا دنع وهو. هم غال يأ ةناع اهي ةبيشإ انالف

 ةنمو .ءيتلا كيم كاع : هللا هدقن:هاحلا دا عمج هايشلا*نيعل اب

 نم كتنلخ دقو رم ةروس يف اهيلع مالكلأ يتايسةيثلا * هو ش يف

 دقو. ايششلت لو لبق هويشلا * ي شو يف

 فرزوشفل يا نومعءلا

 أ يشايذلا

2 

 ع ل 5

 نيشلا باب »م

 باب هيلبو

 داصلا

1 

و ضيضٍيريرًٍررٍسبس سس مب م مما بيصسسيصسسسسسللأ
7 
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 ومحل لبش
 3 ةربلاو ل ةأئسا اذ ةنيغا بَ ةجيشبإ فم هع ماش

 علطت ءيثلا لياغخمو 0 ل أو دصقي نب ؛| هيلا رظن

 ل أ ) ركذلا يأ ( زيهع ابو هلأ اًراظتنم وةرصبب هو

 ثالفو .مايشلاب ويلجر رّبغ انألفو .ةدارهركبلا ن
 امويعو اهيع«لجرلا و ةاكرقلا' قالا: هدلخم أع رهظ

 ْشسَرَنلا قو ٠ لخد ءيثلا قو. فيرا هك هللا

 ثلا ماشو. ١ كيو ف ا 1 ثلا ُْئ ّينلاو 6 30 ةقاس

 امش لوقن قربلل ميشلا نهد أ وهو 0

 امييشت هيف م مح« و راف ردا طاب اهنا

 ”ةلئاقب 1 ضبق موت وأ نالف س ل ِث هيديو٠ :لخد

 ةييشأ 13 تل 20 مثلو. م ةماشإ ءينلا ِق ماشأو

 انالف ننيشلاو“؛ 4 8 لخد ءيثلا يف يثلاو .ةميشلا يف

 لذد اًمايتشا ماتشأو ما 6-0 ف ماشناو 65 .٠

 .لعاف مسا غعاشلا +« هييلأ اًروظن ا لجرلا ماشنإو٠ ١ ةيف

 ةبزبربدلا هتماقم يف يربرلا لوق 4 ةنمو

 دنع وكام يما د

 ارو يف انخ اًنرب 0 نم بمد يَ يندرو

 تََخال ءاطقرلا ةمانملا يف ةلوقو .اًيفخ انام ماقرب يا
 مآ هلا * وريخ يجار سا هقرب غاش دفرت هفلخ اباجي
 ميش جرافلإو بارتلا ماّيشلاو . بارتلإو ةلهسلا ضرالا

 رعاشلا لاق. ةييش ةندحإو كببسلا نم خون ميشلا
 اورطبت ال دزالا ماغطل لق

 ذمتك كلب راو ميشلا|ب

 لك ناقل نك نارك قا دكا راسل

 |ورخفيال نا نميل | برعنم ةليبق مثو دزالا نب شابوال

 ميشلإو ٠ لاجرلا ديصب !ورختأم لب كامسالا هذه ديصب

 ىلع ةيقاب لبق اهيفرتحي ل ضرا لك ميشلإو .ةميشلا عج
 ندبلا فلاخت ةمالع ( ةميش ابلصإو ) ةماشلا *|هعبالص
 ىلا ة ةرثب وأ ردا اوسرناو كاَناشَو ماش ج 4 2 6

 ةماشلا نيب قري ليقو.لاخلا فو ندبلا يف داوسلا

 عش يواسن ةريغص ةادوس ةطقن ةماشلا ثا لاخنإو
 ا نينا ابيف كني نراك 4 ب لل اعاد دلجا

١١6٠ 

 1 عاف ماغلا دألبو :ماخأّج ضرالا يف دونا تثإو
 فاكلا و رفللا ةتكتو ةادوسلا ةقانلا اًضيا ةماشلاو
 23و ”ةقان كل ام يا هلآ ارهزالو ةماعلا امو ديف يذلا

 ةماشأ ّالكلا رفعج نب دل اخ ةماشلاو ذو . + . ةامرالو

 ةعببطلاو ميشلا ةدحإو ةمميشلا * وسار مّدقم يف تناك
 ( مآ نف يف كلذ «عجار 0مم زعمتو ةداعلإو قلخماو
 اتئامأش هب نم 0 0 رخحي :يذلا ازال

 ويشكو موشملاو ميشملاو ١م مزمل : ج هام ىثنالاو
 ةنمو. .ةدالولا دنع ةعم جرخت دلولا لحم ةييشملاو ٠ . ميشالا

 يأ ةهثملا يف اهيلع ٌروطفم ةهش نع موطفمب سيل موق وق

 عطقنيال هما نطب يف وهو ,ةعيبط ىلع اقولفم ناك نم نا

 موفر هابل اب بيدا لوقت ءاعلاو :هتدالو دعب اهنع
 0 هج وززخ دعب ملت ةأرملا ن نال اًضيا صالخلا
 عاشو من ميس مج ةدالولا رطاخم

 ٌيرماعلا ديبل لوقو ةناز ٌدض نيم ةنيشي ةناش

 يشع 1 ديبلا جاع نيش

 بج رباب دنع آر ارد

 مخاكق ضرالا ىلع مّييسقب نوطخيو نورخافتي مهنا ديرب
 * اهبتكةنسح اًنيش نيش * طوطخلا كلتب اهوناش

 | .بابلا لوا يف تءّدفن مما فورح نم فرح نيشلا | *

 | نيشلا فرح عوقو اهيف مزنلا ٌيربرحلل ةينيشلا ةلاسرلاو

 ظ ةلوق كلذ نمو .اهنم ةلك لك يف

 | دوعإ

 ل

 هرعاشمو ةرويشسم ةراعشاف

 لا

 ةشقر رشقرملا نئييقرت وشو
 ةرغاشإو هن ركش ةعايشأاف

 ةيش و دربشلا و مث هلا ثاَبشلا قاَقو

 هرشانو نول رشن ةروشن#

 هلورشك ةقوشعم ةلئاش
 هاو هوت نيسنو

 هشاشم وذحو روكشمو روكش
 ةرخاشم يلع ريش ةماهش

 ا 1
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 للعس

 | عّيَشو . هدعب يا ةَعيَش وا انغ 00 وا ةعوش

 + ٌنويطل اخيو رمعيشي ياءاسن حيشوهو . هللا ميتك مسا
 ٠ ةرفعنملا رابخالاو جوزلا اهتعياشمل ةجوزلا ةعاشلا

 * عئاش عمج يو ةرشتنم يا ةءاش ٌرابخا لاقب

 فاص ٌبيط اهاسعو لفغلا اهرجت5 ةرجشو ة 0 ميلا ظ
 .ةزاضناو مايا نلفرلا دينو باك حل
 نيدثالاو دحاولا ىلع مذلو قدح ىلع ةقرفلا ضبا 97
 نم ّنعزننل من مث عرم ةروس قو: ثنومإو ركذملاو عججاو
 تعاش رقما نكي ا[ ادع نحرلا ىلع دا 1 ةعيش لك |[

 لها الغ كوع 5 "0 لع مسالا اذه بلغ دقو .اتيد

 قرذلا ر آن ةقرف مهو. .اصاخ ملام باراك قدي

 هللا لوسر دعب مأم الإ ةنا | ياي ع اوعياب ةيماللسالا

 جرخغ ال ةمامالا. نا لو دقنعأو . :يفخحا وا «يلبعا صنم اب
 ناغنثا هو . ةلوانملاب نوفّرعيو مدالوا نعو ةنع
 | ةيمامإو ةيديزو ةالغ قرف ثالث ملوصإو ةقرفنورغعو

 مهرما موق 3 عابشأو عي كال دف ا

 * | اهاعتسا بل اغو "عيش مث ضعإ ىأي أر مهضهب عمتي ل

 لبق تب 0 لعف اك ابس 0-0 .نيدلا يف
 * قتلا م لا وذ لاق. ةيضاملا عيشلا نم مطاشماب يا

 ا معايشا نع 25 ثَرهتسأ

 رم ةباراطإ نم تيلغلا تفل
 ءاهنتسالل تييلا لوا يف ةعقاولا ةزهطإو . مهاعصا نع يا

 اهيلع لد ةفوذحم ما مغتسالا ةزمهو ةيفاب لصدولا

 ىلعو ةحوتفم ةزمطلا نوكت لوالا ىلعو . اط ةل داعملا مأب
 *ةعيشلا نم ناكو يلع لون نم *يييتلا*ةروسكم يناثلا
 يدل درا اذه عيش اذه 8 اتي. كراشملا عّيشلا
 -او ع ضاتاسع م للخا ةأعيش ج أمنبب عاف

 ا ةعوقلا * هبحاصل د و 8 راخلا + عيشلا

 نم مارضلاو دوقولا عويشل 3 يأ انفي ةعيش

 كاتو .عئاشلا يو تسظالا
 ا -

 ين

 ثم ”مهسو : شاف جئاذ يا عاشم ثبدح يي

 |هيف كف ا ويعم هلا عاشم ةنفو٠ . موسقم ريغ | هلل

 ظ يع . كلذ وحنو تاياغلإو ضرالا نم اهيل اها ةماعا

 ظ رولا ثارح عامشملاو. اول يالا دوتحتإو ٌولملا ةلنالا

 | عايشم لعرو. عو ش يفد 5 ضيا حوش لاقبو

 | راص لاقي ٠ ى
 نطق اهيف عشت ًاربلا ةفق ةعيشجلاو .اًمحال يا ملل اًمياشم
 ىلا وريغب عيش ث ةناك عاجل او 00 ا عيشملاو : ةوحنو

 ] و ٠ ب د هلق ةّرقب
 ا لب اهنعو !هنعضا معلا عبتت ال يقأ | ةبقنل | يف يحاضالا

 ظ

 اللا جالو ا ةنز عابذك

 عيشملا ثنّدج ةع.شملاو

 | لعاف عادم ةعب اأو .اقوسب يأ 55 « يشمل نم ا جانت

 | | اهعببت يا مغلا يفت لازتال يلا يف ياضالا يفو
 فو . ةميتاذا فيشلا عّيش نم .اهنعو اهازط اهكردتالوأ| هل

 |يحاض تاو 0 2 ءاص ّينلا نا ثمي دحلا

 مج فو ايائخلا ىاضالاب دارملإو افرشكو ءأيلا خب

 كيرشلا عا أعد ياو عياشنلاو+ ةيوخأ

 أ ىف اهركذ مد مدقت ناغب هلأ و

 ْ ا

 ا * يووولا ق ثك ةقثوأو هدشاقيمة ةةميدتعا 3 ةفاش

 وجسم ”عقس . عضاوم بعصا وا لبملا ىلعا قيشلا

 ويضل ١ 1 بولا

 لبجلإو تديترخص نيب ٌقشلا وا وسار يف وأ لبجا يف

 ظ قد ش يف ديسك ويشلا * ياما ةقيشلا * ليوطلا

 ٍْ ديتاكتم نم ”هعزت أو ةعفر ًاليش ةليشي هيلا لاش

 ا رح ةّرللا ةليشلا * 02

 0 لايغلا * ضرالا نع هعفرب ةنّوق لجرلا ني ةريغ

 ةارملا اهسيلت ةدالق لحعجت ريئاند ةلاّيشلا + لاتعلا

 ْ مالك ن 7 راثا نعردلا أهب عقرت ةقر>و | د

 , رعشلا يقف ةضعب اهييفلزللا لوعتسا دقو. ةماعلا
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 ميس ل

 ل ترك اوينملا ىل كرو

 0 ااائاكدد
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 نم ,درمتم رشا لكن اطيشلاو .( ط يش عجار ا( 2

 رءرج لاق .ةباد وأ نَح وأ ّىَبتأ |

 لزرع نم ناطيشلا ينوعدب مايا
 اناطيش تنكجذلا ينيوهيّنهو

 فصل مهضعب لوق ةنمو.٠ .اناطيش م يس ب رعلاو ا

 ةقانأ
 ةناك م --0- 1و عدلت ظ

 نق .عورخ يذب ناطر عن
 يزال عا ع اما اط اتسر بعالت يأ

 اذا يلا نا ظحاجلا نيدلا فرغ يشل ١ لاق .ةارفقأ|

 ىلع يوق ناف.ٌراطيش وهف دسفإو ىدعنو لظورفك

 ىهف عمسلا قارتسا ىلعو ليقتلا ءيشلاو ناينبلا لمح
 فظنو رهط ناف. 00007 كلذ !عءداز نأف ٠ درام

 هع اتعبا ناطيملاوطلا كانو مكب رابقأ ىلا 2 0 ةرد

 شرفنا تافاصلا وشف 3: ندلمملا الفلا: ناطقا
 اهدحا مجوا ةثلث ةبيرعلا نم هيف هارنلا ل اقنيطايغلا

 ةفوصوم مريح شفلأ سرور: 5 ا ”ااكدل نأ |

 0 ها تا انلإو 8-1 0 ظ

 ياارلا عيشو .هب اهيكذي اًيطح اهيلعىتلارانلإو . مايا ةعس| .

 ام ناطيشلا طاخمو.نيطايشلا سوؤر ىتس ”عبقأ
 + ةرجاطلا تقو ةآوطا يف رظانلل سمثل ١ نيع يف ىتارتي |
 ةيكذللا هديل ناظوملا هكدا

 ظ.نلا * فرطخت مالكلاب هيلع ظيشت - ظيش
 جانو, لييخحلإو لبالا نمئقالا مب . الارامل دسالا
 .يشلا ثن دوم ةمظيشلا * ثررمللا ريبكلا ذفنتلاو ةظايش

 ا ند ةركنع لوني ايفو

 اًسباوع رابغلا مققت ليو

 _ ظيش درجإو قمظيش نيب ام
 سرفلإو عصفلا لولو ذفنتلا ريغل ظيشلا ”يظيشلا

 هم رع رنا

 اعانشمو اةوييشو اعيش عيشل يو 2

" 

 ةعوعيشو

 اذك ةنع عاشو . ةعبت 38 هءاشو.اشفو عاذ و

 ظ عع ءيشل |ب عاشو .2يش ةنم ميو رجش وبدلا

 ظ دنع برعلا لوقو ٠ ل 0 عاشو. . ةرهيظأو ةءاذأ

 ىلا مالسلا مكيلع لام مالسلا معاش نيلحارلل عادولا

 مالسلاب هللا معاشو.مالسلا مكذاءوا مقراف دلدبا مكعبت 0

 حامصل ايفو .اًعباتو ركل اهحاص ةلعج يا دابا مكعبتا يا
 ةلوقي انا اذهو .مالسلا 0 لونن ام مالسلا عاشو

 نب سيق لاق ام مةرافي نا دارا اذا هباعصال لجرلا

 (ةرازف ونبو سبع ول ؛ يا ) موفلا عت اطصإ امل يسبعلا ريهز

 ناد هجو يق ترطظن الف. مالسلا معاش سبح يف اي

 يفب 0 ( نانع ةيحأأ 1 واط و اناحأ وأ اهابا تاتق

 * ىهتنا . هدلوو ةبقع مويلا لانهو ( طساق نبرفلا
 انالفو .ةلزنم ةغلبيو هعدوبل ةعم جرخ اعييفن الف عيش

 ع ص -

 را ا تلاواب شا لبال ابو. بصقلا يف وفن

 0 ءا لع ةعباتو هالاو اعاّيشو ةعباشم انألف 3 5

 اب حاص لبالابو .هالولا نم الا نا اكةعيشلا نم

 || ةقانلاو . ةرهظإو ههءاذا ةعاشإ هبو ربخملا عاشإو .اهاعدو |":

 | لبالاب يارلإو .ةتعطقو هب تمرو اًقرفتم ةتفلا اطوبب

 11 2 علما اذا اماعدو انج ماض قاءاهب باها
 ةلعج ينعي كعبتا كيسا مالسلاب و مالسلا هللا كعاشإو
 | .ةعيفلا ىوعد ىعّدا لجرلا عب عيشنو 50 اص
 ظ اه ل اقب . اكزاشن اًءاينشا اعاتشإ او اعاشت راديف اعباشنو |

 | لاقي ٠ لعاف مسا عئاشلا * ناعاتشمو راد يف ناعيا شنم

 يا ٍراه فركن علا فذح ىلع ٌغاشو ثعئاش ثيدح
 ظ د موسم ريغ كرتشم يل خاضو عقاب" مو ٠ شأف ”عئاذ

 اًضيا عايشلاو .رانلا هب 3 1 عايشلاو عايشلا

 عج وهو رعاد عج ةاعدلا و د او ةتوص وأ كينعازلا رامزم

 لوب نم رغعنملا وا جئاطا لجلا لوب عاشلا * عئاش
 ايلا دانا تيلثف عيش ةلصإو .لخأل ١ اهبرض اذا ةقانلا

 + اننا ارك ذ غاش تمس كانحوو مه ده | ىفرفا
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 طيش صيش

 0 :رقاتم يا ةصياشم أنهي رارض نس خابشلا 3 ا

 ط 90 3 ةطايش 5 يش طيشي ئنلا طاش ةنانس ىوريو ىزيشلا الب ىف

 كلهم ةاكى بم يفلاوارزلخ تيرااو نعلاو .قرتحا .ٌحدملا كلا سار يف برضلو

 نموه ليقو.٠ لوق يف ناطيشلا ةنمو .كلاه ٌنالفو | بطلا يلا لوق هيلو .زيشلا نافج ىرْيشلا ليقو
 ديلا انكم لاعيف ةنزوو ةييغأ ةنون نوكتف نطش اهردابل اهيراق مل تهشا و ١

 ةنووو دئاز ةنون 0 لوألا ىلعو . فرصنيف ةجحرلا نع كءاضاواو ىزبشلا فه ُةَنَه لكار

 ءآفتناب كب نم دنع ف هرصش الف كل اطا ا :5 ةالعف م نه لكان نا تداو ٍ شكلا ةويضلا هذه ةءاح نا يأ

 ىنعم نم هذخاب موضع و لعق دوحو تللهال و ةنالعف ْى ةنم دق اهانال «ةفايض ْف 2 يذلا لزنملا بر

 2١ تطاشو .رانلا نم قولخم هنا ىلع قارتحالا ىربشلا نم ةعونصملا عاصقلا
 لئانلا مد كنس ةناك اهطلخ ةامدلا ثالفو .تقذنت | شيفلا * شيشلاب ثنا ةلخفلا تشاشا - شيش

 . لطبو بهذ ةمدو . لجت رمالا يفو ٠ لوتقملا مد قوف | فج اذإو . اون دعي مل ىونا نآو ىون دفعب الر قلا
 ماعطلا نم قرتعم *يث اهافساب قضل ردقلا تطاشو | ديدحلا نمبيضف ضيا شيشلاو :زاهنيغ رمح اك

 ةضّرع ملل او . ةقرحا اطريشت ةطيش * اهيف خوبطملا | . شاش ج ةدورابلا هب طصنو ىّوشي لا اةبف كلب

 انالفو .ةفرحا ةطاشإ ةطاشإو . ةيش نسي ملو ناخدلل | .روكذملا رمل شيشلا ةاشيشلا * ةماعلا مالك نم وهو
 يل روزجلا مدو :ُةفّرف مونلا ىلع ملا كلك زجارلا لوق ةنمو

 |لمعوا ةردهإو ةلطبإو ةبهذا ومدبو ةمد ناطلسلاو ءاشيش نمو رع نم كل اي
 ١ | وعش لرد مؤت لعمللا ةهكشاوا ككل مخجل: تاوايلاو كسلا دف

 | ةطاشنسا ماومنا طاشتسإو . عاجلا ةرثكنم لغ و اهانعمةيسراف كبننلا ناخد اهب بّرشي ةجاجز ةقيشلا
 + هلا خا رمالا نمو .اًبضح بيتلا ةيلعو : ظيدن ناطا| + ”اهبةقلغتللا | ثاو ذالا ةيئب اضيا لواننت دقو هيا

 | * طب 2 لوقت ةماغلإو :ةقرتحم نظف جير طايشلا | .ىذالاب مودع اصييشت موفلا كي

 | طّيغخردصم طيبغتلا * ءامسلا يف عطاسلا رابغلاةطْيشلا|ةسارش صاّيشلا * قلت ٍ ةصاشا, ةلفلا تصاشإو
 | يوش دق ناك اذا رطييشت مل ل افي. موقلل ىوشي "هلو | يذلا ةلخغلا ٍلحوا ل شيال 00 *« قلما
 |. طيباشم ج نمسلا ةعبر 0 ١/ قونلا نم طايشملاو ٠ موقلل | لوقو . رمل ا ًادرا وهوا ”ءومذم يدر وهو هل ىونال

 |مسا طيغتسملاو .طيباشم باو طايشم ةقان لاقب | دجوي موقلل بّرضي لكم صيشلاو رفا اويف تبني لفغلا
 نييسلا ل الا نمو . كتل | يف غلابملاو لءاف | اضيا صيشلاو ' رلحإو لصا نم هو ّيدرلاو ديجلا مهيب

 صربلاو لصانملا عجول عفان ةآود جا ا ةاصييغلا * كسلا نم خونو نطبلا وا سرضلا عجبو
 ةيسرافل اب كَرتيج برعم قهبلاو | لوقو ٠ صيقلا ةدحإو ةصيشلا * هاون ٌدتشب ال ع
 ناطيشلا *ناطيشلا لعف لعف نطيشتو نطيش  |وب دارا ليق هصيش لك غي يصش تبشنإو ّيربرحلا

 | نكلو ىربال وهو :رانلا'ةيكسم دزتتم ثديتخ حور | ليقو :بلظم لك يف نضوخمإو ابتتلكف لك يف ذدتالا
 | يِْورِل يور ولو تاقولخملا نم نوكي ام جئاذنا رعشنسب | .ةوث هب قلعيال يذلا دلصلا رجا ةضيشل اب دارملا

 ظ ءاهدلاو تبا ة للا هب هةقععلو . ةروص منا يف ٌصشلا نم اهزّرَتل دايطصالا ةعنتملا ةكمسلا ليقو

 ْ 10 هدعبأ ل اناطيش وس لبق .ن اودعلاو لاني, 0 ةصياشملا دعما كاظطنفي يتااةراتصلا وهو

 لا نقل
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 .اهعج خياشملاو عج مما ةزجشملا ب رغما يفو .رهشالا
 ةرجث اضيا يشل |و

 رجايلا لوفاغنمو كنج هذيلا
 6 9 كؤيش نهد كل ان

 5 الاو ةمسر الأ
 . ةكلد بيطلاب ةندبو . داش ىنعمب | هلَمَرو عيرسلا وسلا وهو ةهسرالا كللوج نم كل ام يا
 داشإو . ةنلعإو يلع ةاننل اب ةعفر وركذب داشإو . ةكلها | زيشل ١ قتالطإو .ودعلاو يثملا نيب طسونملاريسلا وهو
 ةعفر هتوصبو ةتوص داشإو .ةرهش عجشبو ابنت هيلع | ىه اذا ةعانصلا سيئرو مونلا ريبكو ملاعلاو ذاتسالا ىلع

 كلذوحنو مانملاو ةليضنلاو معلا ةربكلا رابنعاب
 ةماقملا يف يربرحلا لوق ة هنمو٠ ءانغلااب هتوص عفر ينغملا ان نإ كل ابي 2١ لها نم ا اع دبع زيشل إو

 ءارمالا نود 220 نعد باو 21 هرواخ 0

 لغاز ! يع ةالوه ريل 00 يشل ١ لرعت 5 لا

 هذهو 5 وشو جيو يش م اريغصتو . لمجنل ا ليبس
 ”يربرح ا لوف ةيحزو انلا |زيشو ةيرهوجلا اهركل ةليلق

 نع ةيانكراعلا ةلمازو .رانلا خيش اي كل اًدعب هل تلفف
 ةعجرم نالوارانلا نم قلخةنال كلذب يس ليق .س
 سوجملا نانبوهرادلا زييشسل داري دقو 0 يف ناغلا 8

 اطوصا ل خايشأو .اموذبعي يار انا مداخ ص >و

 سومانلا بحاص دارااًمُرو .تارايسلا ياةيراردلا قو
 | رصقلا داش نم ةديُِم ىو . ةرعاش ةديصق مطونك | اولتقا ثيدحلا امإو .تابنلا نمل قاسال ام موجغلاب
 ةعفر اذا | نا اهدحا نالوق هيفف م رش اويتسإو نيكرشملا خويش
 خيرشلاو لاعتلا ىلع ةوقودَج ل نيذلا ثراسملا خوبشلا
 ةعبرسلا عويشلاب ِ 5 ةنا ََ نايشملا قس عصلا زاقدلا

 «ايوقالا نآبشلا خرشل ايو. مني ال نيذلا كلا
 تيلْقف ةش ةلصإ او ذنلا لدتعملا لاجر :اا قي جالا
 كل ١ +اّيلا ةايلا

 ٌيِوَبطلا قرخملا يذ ذ لوخ 4 ةنمو٠ 0 د دالب

 هئاتفان نم عوب ,ربلأ جر ءرزخسا و

 صفع ويشن [ب هرج نمو

 لعنلا ىلع ءةلوضرلا هك لاخداب عصقتب يذلا عب

 ليسن دوسأ ةيخ ىزيشلاو زيشلا 270 دريلاو الخدم يأ ةعصاف رد صا هدا 0 نو 5 انوع

 للا 4 ا ا يور لوف بم عقم اوت | ليجتس دقو اي 1 زعشو.

 وريخو نميحل زاشثلاو .ريشو ريشو ربما جرايشلا ل اقيف | تيل
 ةماعلا دنعو ٠ سراب اب دسالا ريشلا * رو ش يف د . ةلمرو خيل | ثّدومو هر «اا ةع

 ةنبلاو . ديغل اب الط اَدْيَش هديشي طئاحلا داش

 اوداش هس يلا هباعحأو نيداطا هل ىلغو هيلع لصف

 لبال ابو. كله لجرلا داشو .ةوعفرو ةوَّوَق يا نيدلا

 اًديبشت ةديش * ةكلد بيطلاب هدلجو .اهاعد اًدايش
 ةداشإ هداشاو

 ٠ ديدنلا هبش وهو ةيحاص كب مب يأ ء هاا ٠وإشاد

 ةئغمدلا

 ديت ,توصب ديدي اشو
 ْحَدَص نال ديدحلا لابج

 ”طئاج هب هب لط ام ره ديلا #3 اهفرع هَل اضلاب هانشأو

 يف ةنهو . ديذلااب يلط اموه ديلا * ووخنو ”صخ لا نم

 ظ ديغلو: . صصجو ها يا 0

 ةديشم ردا 0 سلا ةوس يف مو. ةيدم

 الءاف فصوب اط اًفصو ةديشم ئرفو ٠ ةعوفرم يا

 | ةيتفلا ةقانلا ةنامديَشلا »< بّمذلا ناميشلا

 لد ةلخدت دقو .تبسلا موب ! مار ايش -ريش

 0 دف نولوقي و طوبه ىلع فرش ١ ميظعلا رفصلا

 رجثلا يف ةغل ريشلاو قيرطلا نعَّلض اذا دورا
 نيسلا بباب ٍيرحذ دقو جريسلا جريشلا

 زيشم وهف "هنا خازبفت هزل كح رن

 وح وهلا بشخ و ١مساسلاو | ا وهو ١ عاصفلا 4 ةنم
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 تو

 ربهشردكي دقو َناِبِشو دا اردو ”ميغو درب هيف نابيش ظ

 ليق. انش 3 نم لوالا رهشلا يا لوالا نوناك |
 نابيش و نيو حل إو ديلجلاب هيف ضرالا ضاضييال كل ذهل

 * قارعلا برع مو عبرالا لئابقلا تاَبمأ ىدحا
 *:ردقلا يفنو روجاب اول اق ةَلَس نب نابيش عابتأ ةينابشلا
 اًبااغ فرعي ”عفان ثابنو.باش نم ”مسإو ةّرملا ةبيشلا

 ريا بيشألا * اهقرو ةيفقا يف ٍضايبل ب تيس . نيتنسفالاب

 هل ةاأعف ال ذا ةبئاش ىثنالإو هرعش كضيبا يذلا لجرلا

 بيشو نمابقلا ىلع تش جدابيش ل اني ليقوم
 بيشلاو» ن ميش موك بيشا ”مويو .كفالخ ىلع بيش :و

 هباسيشعق هاا ابيع طقس ل اجا

 ةفلئفم شوقن هيف عبطت نطنلا نم يسن -
 ةليلق ةءامج وريغو دارجلا نم ناتيشلا * ناولالا

 ريعشلا اعيمج نيغلإو نيعل اب روغتيشلاو روعتيشلا
 صخ يش + ٌدجو رذح [ًكش عشل هدجاح ىلع حاش

 لجرلا جاشو ٌذح اًنالفو . ةقياضم وبلا رظن ا[ععبشن
 ببّوذوب) ل اف دج ونجاح ىلعو.لتاق احابشو ةياشم

 الجر يف يري

 مْابسف مدالوا أ تردب

 يش كنا مويلا لبق تحياشو
 ىلع ”نالفو . جشلا تنبنا ةحاشإ ضرالا تحاش|و
 | لوقو :رذحو دهجو دج هلجاح
 يا ينم عمسا لاق مث ينع ههجوب حاشاف ةيدنقرمسلا
 فتيسلااب حاسا هبت ذب سرفلا جاشإو .اهّركتم ضرعا

 مزاح ورويغلاو رومالا يف ٌناجلا تاشلا * ةفيحصن وا ةلمملا
 * ءيث لك يف دحنإَو راذحنإو طخقلا حارتلا *رذإو
 ىنح ةريك ةعاونا تابنور ِذَحلإو رومالا يف ناجلا خشلا

 دنع وهو ٠ نآرثيبعلاو نوتنسفالا هيف لخدي مب فعب نأ

 ىهو دقرو يف باذسلا هبشي رهزلارفصأ ن 8-1 قالطالا
 ةحئارلا ب ببط ةلكو يرتلا و هو قرولا ظيلؤر محو ٌمرالا

 ”هاعرت برعلا دالب يف تبني ”يبرع ةن»ءو . خش ةددإولا

 يبنتملا لوق ةنمو ٠ يثاوملا

 هتماقم ند 5 10 رم
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 بن كيف ي اك ًاللج

 0 ّنعألا ايثرلا اذ ةاذغأ

 | يذلا يا نيت فاو كل يدعي لاوملا انهو يا

 ْ نم كبش ام ىلع شل ا ىلطت ةماعلاو .نالزغلا هأعرت

 0 .هيف ةتويب جنب يكآرنلا دودل تابنلا قيق دو ناصغالا

 |ينب رايد يف ناكم خشلا تاذو .*”ينو درب اضيا جيشلاو
 || يذ ةرسن يف رم ايوب سف تابنلا اذه هيف رثكي عوب

 ظ ضرافلا لوق ةنمو ١ لس

 7 نا نع اهحانو

 "يح عزج ايو قف يح

 ظ ليوطلاو مزاحإ 0000 2 رويغلا نايهشل

 ظ ناكل او .سفنلا ديدشلا سرنلإو اودع نسمع يذاإو

 ظ يا ةناحيش ةقانو . ناعشل | كوم ةناجشلا ليوطلا
 أكرو ال عناملاو كيلع ليفملاو تاشلا عشملا # ةعيرس

 | 0 ةعجرتف ةيودبلا ةتماقم نم يريرحا لوقو .وربظ

 هاميويشل 5 وسط وديع يأ جت دصق ةندصقو جرم

 ين مرما نم شو < ويشم يف مثطوقو . جشلا تبنم
 ا طالتخا قو ةنوردتبي رما يف

 9 قخموب شو ةخومشو ةخوب واخ -و3 5 0 لجرلا خاش

 لجرلا عشه ايش اصيح" ةخ وشو ةيجلقو

 00 اا 7

 0 0-5 .تين للا و .ةيتف هي 5 يل

 ظ و 0 :ابتسا نم يشل

 | نيناغاا ىلا وا ورع رخا ىلا نيسةحو ىدحا وأ نيس

 ظ روهشملاو :ةبابش ىهتنا يذلا وهو لبكلا دعب ْنملاوا| *

 هيلعو٠ ءاوق تفعضو ةمسج لهرت تح ربك نم عشل أ ن نأأ ىتح

 ةمصل | نب 252 لوف

 5 لاو امو

 او هيو ةفيشو و خابشأو 0 0 0

 وهو خئاشعو ة[رضشمو اخو ثسسو ةزهيشمو 3 شم

 اع



 اس

 0 ةايعا 3 0 ع هلا 0 هيك ةهجو |
 اسس

 د 7 0 ةنع ربختو 25 : ير 0: 7 د

 حالطصالا قو .انيدحوا ادق ال اهم وا انكم مودحملاو |

 ماعلا هعا*نلإو .مهذوا كاكا درج 0 ؛صاخ |[

 ركذملا ىلع د فورا ّصاخحلا ٌصخا هللا نا اك ظ

 قوق 3 20 بجاولا ىلع عقيو ثنوملأو ظ

 .لعاف مسا جاطأ 0000 لصاللا

 را ءيش أ كفو كلف يرابلا لوا دوا ظ

 5 هيلا لوعفم م تأ ىنعمب ةاراثو . هللا 0 ةداهش

 ةو يءاشلا ىنعب هللا قح يف ثلا

 ءاش ىنعم ها

 : ةدوجو

 57 ثا عوجلا عجو ايش 5 2 يشيل علا هع ق هولا

 يح يافا ىلع اًضيا عيجتو» ىَواَشإو تإ اواشاو |
 5 0 يف سيل نال بيرغ -- ةناعاز ايادغأ |

 د م أ يقرا وش لقنالو ئدشو 22 هريغصتو |[

 لد ءاخلإو ص ِح كاوا ةبسنلاو . يوغ نأ | ىسوم نب سيردأ

 لدبو لاعفا ن

 ةياكلا ماو . وش وهو ليخسملا اهدحاول: عمجو ةنمأ

 ةرثكأ اهفرص كرت خارفإو خرفك ل اعفا اهنا هسريفأ

 ىلع تعج اهنوك يف ةالعفب تي اهنال وا لاعتسالا|
 ةكإو

 د باب يف هسان يف بورضملاددعا| وه نييساحلا

 قابك لافت ان قوفاببا برس ةكوع ايوا لنا
 يف مدع ناكيملا + نطنلا/ فيمبلا مت اهالكو ا

 .ةاش نمو دال ةئينلا * يو ش يف نايشلاو أ 3غ

 ةئيشب ءيش لكل اغبأ

 ناسا كرد متر حرا ربا ودوام
 ةنعاتلعا اه هش عبق اذك< + ةريعطت 1 اذا هدحاو ظ

 ناكل ف روكبانا اغلذ نال كب ظ
 وظنل ىلع عصب نا ةّلتلا عج كحو هلق عج ةايشالاو |
 ئودعلا ناديخ نب سازف ىنأ ل وق ةئَمَو ظ

 ئكولا نازازنلا فاك لاق

 3 ةيئان ةالعف خزوب هايشأ ن نأ ئري

 لاع : تاوارضخو ارضك 5 تراصف كتاوايشا |

 ريغصل 01 * هتدار يا هللا

 نال عال مال

 هي

 ثلا اهالحا نارما اه تحف

 ظ 1 ُ 5 نأ ةد - 0 ل دا دنع ةكيشملاو

 ل
 فر 7

 رمادعا وا :مودمملا داجيالاةفياسلا ةيانملاو هيقاذلا هيت
 اع نا ةميشم كندا ُْ لا او 0

 .مودعملا داجال 0 نارع - ةتدا ازأو دوجوملا
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 عضاوم منا نموا ند ةدارالا 0 معا ةّكيشملاف
 ْ اراكنأو كللذ ملعيإ نآرفلا يف ةدارالاو هعيش ال اذشا

 اكدلاو ةياسب ا ا لوتس ةقللا اح
 ةابخلا قلقا فلل

 ضب أابيشمو ةبيشو و بسوشإإ لجرا 0 باش

 ا” ع لا لا ازال لا لو يت و مورست

 | دق سارلاو يدع لوقيف تيكسلا نبا لاق .هطمت لب
 دشناو ةطلاخال تيدملا ةهب ىعي بيغملا ةباش

 ةنا كلذ لكل ةباز دق
 ! (ةيقاذاولشلا لع بيشملا عقو

 كدا ةراشا لاا

 8 لجو 9 نزحما ةبيشو.4 ةضي اغا أ هيو ةسار تشاو

 حالاطصا نم وهو ةَحكسو ةفر ةنيكرخلا راهملا 520

 اواكصم ةيملا#ةدالؤا كلف لجرلا تالا قابلا

 بيشلا ُيعصالا لاقو. بيشملاك ةضايب ورعشلاو

 تسير! الظك قر لجترلا لود كنملإونهدلا نمايي

 |ىلريملا ا نصنابتت نازل فتناول لاعلان

 ةنالودصالا لع نحال ول افران ازل اكلنا لمتنا

 ' ايش لاقفا كاش لاق:ةناك لعتيشا# لاق ةزيخ

 فال معمل و ننال للك ةعل اشتملت
 اقرشل | طع لب الا رفاشم تاوضاةياكحو طوشلا ربو

 اا ةيهلااف

 رشم ُُ بيشلا مسأب نيعادت

 مالسو ,ةرصب نه ةبناوج

 || *يراوضلاٌر غاوهو بنذلا نم عبضلأ دلواضيا بيشلاو

 موب سرر 6 فءالكلا اهياع مدقل ءابيش ةليلب تا

0 



 حم

 ملك

 لف اي

 ةلعج يا ( ماللا يدلي تيعلا ةعوإو يْوِمَرَم لالعإ

 ا هيوشل ةريغو 0

 وش مافيا ما عرفو توتا ملا او واش وهف ةاوش

 ىنعب ءاوشار موقلا يوفاوي ةلهمألا وا
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 اوش باضااتالفوأ

 ىوشاو . ماَوْش
 هئاشع نم قب 0 ىوشاو . هلق هل 9س باضا

 انالفو ٠ اي راكب أ ص كرفا محفل |

 نصا وعلا صوتا لال[ لاخر ساسي
 ا ولالا ا ا
 اطخل ملأ يؤشأو كا هايشإو هايعا ام لاتبو

 ضرافلا لوف ةنمو .٠ ضرغلا

 كر وشو ون مونلا موش 0

 يش ياشحا لا 4 موس

 مل

 لا
 تيو:ش :| ماوحا ١ ماج لاقي ىوتشاو ىوفناف هاوش

 . لمحإو رجرةلو 2م ءثاف رجارلا لاقو. اود ينل

 (رجارلا ىا يي ):لاقو. ويا لفل الورئودنادقو

 لعرال انّوآو

 «يننملا ثرعبلا لوق يف اهتيوتشاو . ىهتا
 اموعس اهاوه يود م رجاه و

 . ىوش اع و ثا ىوتش ذأ ءاوشنا ىوشنإو

 أوبرتقاف

 اهتي كم ةنايع 30 تضبط

 جمضنا ىتح ةايلكلا ةقانلا هذهىلع ةرجاطا رح يف ثرسس يا
 ةوم لعاف مسا يواشلا * ةّيوشم تراصف اهيل رحل
 ةماعلا دنع يوأةلاو . ةسباي يا ةيواش ةفعسو  ةيواش

 ا ئواشلا * اياوش ج لبج خس يس 000

 ةاوشلاو كاوشلا * هو ش يفرك اك ءاشلا ىلا
 جضنف رانلا ةرارمل ضّرعام يا وريعو مللا نم يوشام

 سيفلا ءردا لوق هنو. . لكألل صو
 ابك دايحلا فارعاب شي

-- ”< 

 ربض.ه» ءاوش نع اق ند اذا

 ناديأو ليلا 1و شا ءالا ىوششلا * صرغفلا

 |يواشملا واطتو .رواشم ج ةنلآ ةاوشملاو. ملل | يش ناكم

 ا ا ار ند أم ا 7-2 8 ثا ةنم 0

 ا 71 وق ف ةئأخم 1 اوشا و .ةاثلان 10 اك ريركلا قم

 ري مو اهيدر مغلاو لبالا نمو. .كلاه لاموا

 ٠ ون ذم ريع ناك مو سارلا فحتو فارطالاو نالجرلاو ْ
 يا ىَوَشيل ةعازن 8 املا .ةروس قود ءاضالا 4جلوم

 سارلا ةدلج وا فارطالا ٠ دقو ةاشلا عب ىّوشلإو
 ةدحاولا ةاغلا *ةاهنلا عج ةّمشلا *هو ش يفركذ

 ١ دقو ماغلا ن 00000 000 20

 ةدجإو ةأوشلا * ركل اب ضاع عنا رخام رامط

 ىوشي يذلا هيلا * هتدلج يا سارلا فحتل ىلا |
 لوقل ةماعلاو آو راك هك لاعق وهو معلا |

 وا تالت انو اح - *ر هل اب ىؤشلا
 ىلا اج لافي يل ا يثلاو . لضالا ىلع يرش

 يوسي ' يو زر 3 .يرخاب يوشلا# يشلأو
 ظ أ ي.نت يف. هيوشلاو يوشلإو اهيا ا هاما

000 _ 
 لاموا موق ةينب ةيوشلا * رظنلا ديعبلاو نَوَخَأل |

 ظ 2500 ارش ج كله
 هدو داوم .اياوشلا رش ثمن

 ظ رفاحو ا رس فرعو

 ىوشملا * اوكله نيذلا دوم الا مم يأ |

 | شعلأو ّي ربرحلا لوف ةنمو ٠ ةيوشملا مولا ىلع ضيا

 0 ١ أطخل ١ يذلا ىرشملاو, .ي واغُلا ةعئارب يواطلا
 م اذ

 نر ةئاشب 00 كي ايش فاي مَ

 ع دعب اك ظمقل الا || هلبلا تبلقف بش ةلصاو م لع باب

 كلف ونلا هللا ةآمشو.# ىلا ا ءاش وهف ةدارا يا

 .طرشلا يف هللا ف ناو.بجمتا يف للا كش ام لاقيو
 || نولوقي مكونيو' هلل ا هاش ذا يا هلل اداش نا متن متثج مأ طوقو

 ظ برراقتل لادبالا ىلع هاج يف ةغل شا لجرلا كغ
 |ىلاعت هللاو: بلع ةلج ًاينشت رمالا لع ٌةَأيَم * نيجرخلا

 ان



 لي / * قل لاوتلا قف ويش ملا خلل لأ ظ
 كلارم 8 اهنذب هيف ةقانل و كاوأل وشل ليقول جالا ظ

 *!ء ةلاَّوَشو .ءاسنلا نم ةماونلا ةلاّيشلا * ليواعشوأ

 يا * هب ىوادتي تابنليوشلا *نئاطو برذعلل ظ

 لافي بح لاومملا «روغص لغم لّوعملا * ليوشلا|

 لاقي. موهلا يل نوكشلا جرف انوش نؤشي ناش

 لجرلا نّوشن * اموكوش جرفي يا سوُؤرلا نوشي وهأ
 ةكرشلا * نأ ىش يف بطغلل ناشلا *هلفع فخ انّوشن

 داوي ها كلاو املك نار مهيض هول
 ةلغلا نزاخم نيشلا مضي ةياوشلا ليععست ةماعلاو :رحجب ايف
 روس لع بي يذلا دصرملا ىلعو ركسعلا رباخذل ةّدعملا|
 . ةظفاوحلا ةنيدملا ظ

 ايضعلاب |ورهاظتأ
 يا مونلا وو لوغنو .ٌودعلا ن
 ةمواقملا او ١ 011 يلو 0 ىلع ن

 *عزفا انالفو . عق ةهوّشو اهوش موشي ةيحو ةأَض

 ىميغط ازك ىلإ دفن تهاش ,و.هدسحو نبعل ابةباصاوأ

 ءاعدلا يف عمس ملو لبق .عت اَهَوُش هوشي ةهجو ةيشو
 بارتلاب نيكرشملا قر نيح ملص هلوق ةنمو ماشا الأ

 * دض ترصقو تل اط ةقنع ته وشو هوجو تسانش
 ١١ يا ع هيل لوقلو 5 .ةهجو َ اموغت هللا ةهوش

 . كلنيعب ينميصتف كح أه لفنالو | نبع ينبضفال

 . اهداطصأ انك :نؤلفو مو . وش ةءواطم . اهذشت و ةّوشلو ظ

 نودلوملاو :( لوغل ابهبشت يا ) لّوغتو ةلر كدت نالفلو |
 3 بعيظ هيي ف ثدح يل لجر ١١ هجو ةد ةكوبشمل نولوقي |

 هل لعاف م تأ هئاشلا <37 عنشتف كلذ وخنو ةحرق

 هكاش 5 قانا كنئاذدن 7-5 سابع و ةهاش 5 رصبلا هئاش

 ركذلل منغلا | نم 1 !أةافلا.## هديدح تلا هكاشر |

 فيلا ا هظا|و ىزمملاو نيزرافلا نم نوكبوا فتالإوأ|
 ةأطاع توب: أنش ةلصا ٍ لاش 5 شحولا ريو افبلإو |

5 

 امرت

 ( كلذ ومنو اش ةرشع ثلث نو ان

 نالف 00 كلا جر :؟ ا هذه ليق ترثك اذاف

 نال عيجما ىنعم ف وهوة 5 املأ كك

 ١١ ىلا تسول

 رغاتقلا

 :ةلوجالو + ةازاهج «الو

 تام. سول أ

 لاق . يواس 1 سس يواش تلق ءاغلا

4 

 . ةعقبلا هذه بطق ةيناعلا ةئماقم نم ّىريرحلا لوقو

 نقلا خم مدي و ا ال 0 هوه. ةعقرلا هذه هأشو

 يف ةرتنغ لوق ةنمو .ةأرملا اضبا ةانثلاو . عمءةرو خرطشلا
 ةايع طوف

 ا نا صنف امةاشاي
 مرت ل اهنلَو 0 تمر

 اطار ما قلا دبسلا ا كلكلا هاغثا
 0 رالي رعت [ظرلب هنو قيسرللا قانا نمراكماشلاو
 نوضحملا ضعب رك ذب ىثنعالا لوقف روب هاشو.هتنسكلاب

 تونحلا روب هآش وب ماقا

 فترزو ةءهافا ىلا 0 نأ الا كركر وبان هب دارا

 ا وداع دبل يزال ءاصا ىأ ةلررعمل

 ٠ عر 4 د -

 مدنلا هببق برضا نيل وح

 | * رشع ةسرنك جتنلا ىلع ٌءانبو ادحإو انا تيعسالا
 تالماعملا نم تفنص ةيهاشلا * ءاشلا بحاصة شاشلا
 ||( يواقلا" + ةراب كتلثو  تازان' ثالث كعواتمي ةيدناا

 | ةارملاو هوشألا ثنوم ةلهاوشلا ةعكم اك ةانلا بحاض
 المو ةطاوشدلااو دلع كلنزيبلاو جالا ةيفتل [ وسباق
 || نيرخخل او نيق دشلا بحر ةطرفملا وا ةعئارلاةليوطل الينا

 .|ةدوم ةفص ةاهوشسرفو حاعصلا يفوض فلا ةريغصلاو
 ' ةلفون يمادعناو .اهتادنا عشان زج دازي لبقو اه

 | لاقيو . هيلدا ركذلل ل افيالو لاق :اهوُق قااوجكاك
 | قا ةياضالا عرش ناكاذا هوشلا نيب ل ليق. ةيشو :ةيفاوووشو ةواشأو هاوشو اشو ( ةزش

 لا

 قنعلا رصق ن . خوخ وع

 اناا كل

 تالا لانو نوعا وذا هرقل + .دستلا ةعتوشلا | ةانفلاا لا جامصلا قو.
 ةرتقكو ا هاش تاذ با دا ضرأا او. ةئش ج ةاهوش عيج أو :ةهوش [هزيعصت نال.ةهّوش ةهاشلا لصاو ةهاش

  ت قلخلا نر. ءيش لكو . لكشلا ججفلا هرشملاو .هاشلا | اذاف .رفعلا ىلا ءايش ثالث لوقث ددعلا يف هآطاب هأيش
 ل تش تصصغق  ا
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 هع

 ماوس نويعلا تالظتسم ىلع
 اال اماثوسكي كيش

 ركذ تان يوش يضرالاو .كوشلا ىلا ةبسن أ كوشلا
 .هن دخل نيش تالا ني كوعامإ < ويلا كابال
 ٠ | .ةّرجلا ةنوشخ هيلع يا هاكوش ةلحو كوشا بوث لاغبأ

 كوم ثابن لاقي .”رينكلاو كوشلا وذ كوشُلإو
 هيف كوشلا ريثك ياك كوس ”راكو ةكوشم“ ةرجتو

 يذلا نادبالا نم كوشكِإو :سارطاو داتنلإو هللا
 ان ل 5

 او 2 بايلا جاتر هيش ةكوشلا ِح كوش

 فمات ةلؤش وعل امينذب ةفانلا تلاش
 2 بمد ّذلا 8 اشف 4 عقر (الاَ وشو سوم انااا 2 صعب

 كلاذ ريع ا 002 0 ”مزال عفترا يأ

 ةرملا هللا دبع لاق

 كل ط مغ إو ةازوجملا تلاش اذا
 دباعم تارفلا تاضاخم ٌّلكف

 ةيتفك ىدحا تفتر ١ نازيملا لالش . تعفترا اذا ١ يا

 مث بضغو © تح ٍنالف أ 2( ل او ىرخذالا 8

 ركلخلا لوقُه 55 56 اعلا ةتماعت تل

 رانملا اهإ ةةجملا اها اهتماعن تلاشاشأ اغيل اي
 رانلا ىلا ا و ا كل ١ تييهذو: ثتام اهتيلراي يا

 لب كلذب اونكأننأو 7 ىل والا انمار ميم لدباف

 | يكرم كلذ موي ةماعنلا نبإو زتنع لاق ان ةماعلا: ىبإ

 00 نا لوش#و همدق ىلع يشك الحا ار ناك ةنا دير

 كيقو ٠ ماعنلا خرفب هل ايل هداوج ةماعنلا نباب 2

 اذا كورلا اول اقياذطو اراه ناوضا خير ةءانحل نا
 ٠ لاقيو .ةتماعت ثرذت ثاموا لترإو ءيش نر غرف
 اوقّرنت وأ مهتم نع اواحت 5 وأ منم مم زانم تاخ اذا م وذل

 0و : تلاش مزع بهذوأ 5 ٠

 ةيوتشلا هيتءاقم ٌةي ئربروملا لوقو. امعفر ةكلا

 +5 تقرت وأ
 اور

 | لاغلا *« ةيسراقلاب 0 برشا اول ويوعللا

 هب |ثوملا نع

 كيمو

 ًاليوشن ةفالثلا دول لوقا مالكلا ُْ هك ريو ةناسل

 ا_موطب تنل لبالاو .اهنابلا تنج قونلاو . صنن
 الج لاو: كام لق رع ودم سالو. اهيووظن
 اهيف ىف يبا لق ةدازملاو٠ عامجا هلو اى دنع ٌةركذ ىجرتسا

 . املا نم ٠ الوش وش اهيف ىتبا ةدازملا يف لّوشو٠ اليف

 بهذ يا الوش اهنع ُرشَقلا اماذا ىتح رعاشلا لوقو

 ةضاع لفل !ن]غل |و. ةمقر ةلراسمر# | كلو اشو - مواصتو
 تلاشإو . لاتتقلا يف اضعب مضعب لوانت حامرل اب موق و | ي

 : اهعفر ةَرومإَو رجا ةرالقو..ةتعفو ةلاغإ اهيذ ةقانلا
 اولا لاا

 انس اليكمو نس ضفاخ ٠١ انصم ااخأت كبارا

 لاو الواش ىمم ردن حارلاب ولا لوأشنو
 لافي . مترا ر 2/لاينتاوا ةنسو هل ومو الايتغا هل

 | لئاش ةقانو. لعاف مسا لئاشلا * مي ا
 ليشو لّوش جالصا اط نبل الو حان 5

 هاما ةر راج ريخالا يف نيشلا رسكو هأب و اولا بلقب اليشم
 | عل اون ونامل بم ةئاشلا * لاوشو
 | تفجو اعرض عفتراف ربشا ايفل ير نان

 | *لوش مهيوهو لانو سأيق ريغ ىلع لش جاهنبل 1

0111111 
 | لؤشلا *

 0 يلا ةل يس او ةلئاشلا عمجو ٌردصم

 ءاروصلا لوغو ل ءآ باور اليا ىاولذلاو

 ظ 7 لجرو اييرعلا سد 5 دادغب لوشك

 | ةلؤشلا * عيرس ةجاحلإو ةمدخلإو ليعلا كه فينخ

 ناك الا اعط اير كيما يو اطول
 ايون رك كورلا يح اهل ل 'ةيرمقلا اهي نار 50

 ظ تناك ف 17 عر 5 يبضلا 57 0 نيز

 ظ |برصف» .اهتمحلالاب و هلع اهنعصت دوكتف اهيلاوم
 | + ةعصانلا ةلوش تن ا: وديا ومعالا كانت 8 +

 ب تالاَج ج م ٌصخأ 4 هل اطل يجأ وهو هب ٠

 5 ةرغشللا

 تفاوودفوما

 3 0 اهبروا رهشأ لوا دو رافبلا ريش د لاو عفرب يأ هنأوص يف امرشنبو ؛ ناقل لودي انم 5 ذخاو

1 



 جت

 يبنتملا لوق هعفو ويش بلقو

 ثعاط مرت وا قرب حال ام

 د ىو تي ظ

 ”موقو لبوط يأ قّوشاأ لجر لاقي. ليوطلا قّوشألا
 ةيقر لقي لنا ىلا ديو ىف هقدر يرقد قرع

 2 ر عع | ح

 قَربلا كي داكدل 5 ؛ نا تاراطم ١

 قاماملا ق وش ته دنف الهم

 ةرورض زومهب سيل ام َرمَه هيوبيس لاق

 املح نزرت ةلقوش لجرلا لقوش
 ْ تاخدو ةنباصا اَنَءوَُش هكوشت ةكوشلا ةتكاش

 كاش 211 مز ال هسج يف اباخ دا ةّكو ةدوشل |انالفو. موسم أ

 2 عقو ) ع باب نم ) كو ةكاش ك كاشي لجرلا

 ةباصا ةكوشلاب اةالفو .اهطل اخ ةكوشلاٌرالفو .كوشلا
 رعاشلا وَ ةنمو | 4 .٠

 ةكرش كبح 2 إل

 امش دق نم لجر كلجرب يقف

 كوذلاو هبنعقر كوملا كامو رو ةكو هش اهباضا نعي

 6-11 ريدك ةيفرظلا لع بوصام كالا ب ُِ

 . ةماثم وبلا فاضملا 5 فاضملا ف د كيلا

 ىدثو .٠ د ةيكوش ترهيظ يا 36 الف كل اشو

 .ةيابنا تلاط ربعبلا [هلِو . دولا ىلع فرشا ةيراجا|

 ةرجح يفو كر لا - ء لوهجا ةغيد) كسلا كيفي

 تناك كي هنا ةرجتلا| 1 ا كاس دسلا واعن

 .هحالس يف قدحو رةكوش وذ يا حالسلا كئاش لجرو
 ةلصانا اهدحا . نالوق بفو حالسلا كاش اًضيا لاقيو

 نا ينانلإو .رقفف دعب اهكذرنل اهلا واولا تيلقف كَوَش

 حالسلا ياش اضبا لاقيو . ةنيع تف ذأ كئاش ةلصا
 مدقتب بلقف ك كئاش ةلصا نا اهدحا .اًضيا نالوق هيفو

 لاعاةلصا توا يناثلاو .رئاهو رابك ونيع ىلع ونال

 صقانلا ةلماعم لموعو أي ةروخالا فاكلا تلد 78

 5215 دبدعتلاب حالسلا كافاضيا لاقيو٠ ضاقك

 تاب دلا ترم هجرخي امو ٌردصم كاوشلا # كك نت يف

 و لجرو ك اوشا ج ةككوش ةدحاولا ربإل اب اهيبش

 كديدلوملا دنع كوشلا فرحإو ع ذا

 مدنع ىعوي ةلافكلاو ةلاكولاو ةداهشلا نع ةيانك

 *«بعتلا ىلا ابلاغ يد شاينا تار وكذملا هذه تانج

 ةضراو ةكاش ةرجتو . كئاش عجو ردصم ةكاشلا

 ةكوشو ةّكَوش ٌنهبف لصالاو .كوشلا ةريثك يا ةكاش

 لاكصم ةككوشلا * ةحتف دعب اهكذتل الا واولا تلتف
 ةّدش لانتلا نئ 7 ةنّدح وا حالسلاو كوشلا ةدحاوو

 ” اراد هنا را اه فرامل غيلع ةياكللاوب اسأب
 يدسلا اهب يوسي يتا | هل الا كئاحلا ةكوقو هفوعملا | كلن

 || زّوغب ةبظر ةنيط ناتكلا ةكوشو ةيصيصلا فو ةبخلاو

 || ةقاشملا نم ناتكلا اهب صلختف ةنجف لذفلا آس اهيف

 | ةكرابملا ةكوشلاوب ةيرضللابةكوشلاو 0 ؟وشلاو

 | دبع ةكوشألاو انبي ئولادتي يقافح_ةيدوبلا ةكوملاو
 ظ اه لكي ةددحم ةقيقد عباصا ثا ذهل ١ نيدلوملا ضعِب

 |ماشلا س ابارط لها دنعو ةكيئرفلاب اضيا فرعثو | كّوشو٠ لد باب نم تكوَش زجنلا ضعب يفو . ةكئاش

 اميب هيب ناتيوتلم ع ناتكوذ اه ةريغص ةيلحو طنلملاب | لبق ىغببا عرزلا كّوشو. هيلع كوشلا لعج طئاحن

 | ةظلسلا ىنعمب اهنولعتسيو . ةأرملاردص لع بوذلا افرط خرفلاو . ةباينا تلاط ريعبلا اني ا
 ناطل سملا لاقي هو ةكارشاوذ تالف نولوقيف ةردقلاو 1 :مثو ةفرط دنع ترافل ىدنر هد ندرك تجدجرخ

 اة نينا يلون ةديبخ ةحزق ةكوشلاو.ةكوملا وذ | قالا كير نئازلاوراةسلن نسخ مالغلا فزاشو .ذوهلل
 0 ثكةكوش ةرجتو .ةكوشلا حرب نتف ديلا ماهبا يف | . ةكئاش تناك اًكاودِإ ةرجتل | تكول : هرعت تن

 ةمرلا يذلوق ةنمو٠ لبالا نمابرض ةكيوشلا «كوشلا | 'هكاشا امو .وممج يف ااخدا ةكاشإ ةكوش هكاشإو
 ينقتلا |. .ةكاش ج كوشلا وذ كئاشلا * ايكبا ةباصا ام ةكوش

0 



 مه م

 يي

 ظايدلا 8 1راست ظواعتا اوافق ه١ ظوف
 ٌرحو اهُرحو رانلا ناخدوا هيف ناخدال مهل ظاّوشلاو
 لوقت هطاعلاو : ةئاعنللاو هللا ةذشو حايصلا ان نلعلا
 رفان كش يا ظاَوَش ةهبط رالف

 ا عشب عوشو اًعْوُش 3 ةسآرا غوش
 لاغفالب - ةنال عوش سا وباةلاق )
 لاب ما مش *عشو .تبغإو راث يا ( ةيعيبطلا
 اغا ندمان ناك شالا ع وشو .رعشلا لبوطتو

 دآوب مو هنعب دلو يا اذه ْعْوَش انهو .ردصم عْوَشلا

 .عاي ش يف ركذمدو مش غي ةغل يو . دحا اهنيبأ
 . لبيإو لهسلا يف تبنيوا هرم وا نابلارجُت عاوشلاو

 عَوشلاو .نابلا نهد هتيزلو نابلا بح ورفل لافبو
 كوش ةناك ىح ةتبالصو ةقثفتو سرغلا زفش واختلا

 هللاو ورم وب

 أ :الأو عّوشلا عّوشألا *سرفلا يدخ د ضايبو

 ترق 3 2 تلا ثار 2-1 عاشو 0 0

0 
 ةيراهلا تفيشو .ةلقصو هالج افَْم ةفوشي ةفاش

 شنب مال ناراظفل اب :ليجلا فاو دكيو قريت
 ها ودا فيش * ةرظن وعمي ةفاش لمعتست ةماعلإو
 كحل فايشلا طظنل نم ةوخأب وهو. افايش ةلعج اًميبشت

 نولقما وهو: تقرشا ةفاشلإلا و ياخ الغاز! ايزو واكل
 قي 2 افوشَن فّوشنو .فاخ ةنم فاشأو . هياع ىنشأ

 خخ مرا وعل اًضيبا كيتو ٠ هيلا علطت ربخا ىلاو

 ضرانلا زييشمل ١لوق

 0 ميسنلا سافنال ونها

 قلعت هاجت لقت خلف ةجيؤلاو
 فاكشإو فرشإو رظنو لواطن مسا ١ نم فّوشنوأ

 5 راو .ةماش قربلاو هيلا: رظن لواطت اقانيتشا هلآ

 ليعتسي ةيودالا نم ”عون ةيواو ١ 51 فامشلا»ظاغ

 ضر اكونت هيل 3ع ارسل «ارف وونإإللا 1

 50 نب ؛ذلا مم وللا ةعيلط نانيقلا * ةنو ردا

 إم 5

 قوس

 | «نافيشلا ةئيشلا «ٌودعلا يف تاكرح ىلعط فّرشُي يا
 نيزملاو تاظإو نارطقلاب ءلادملا لالا نم فوشتا و

 ةرتنعل اف . راجع يا فوشم تانيدو . اهريغو نوبعلاب
 ةوتبنملا

 اندغي ةماقللا قه تبرشدقلو

 اللا فوُشكاب رجاوملا دكر
 ْ .ةرييظلا رح وكس دعا رانبدب ارهخ برش هنا يأ| تفتشن

 شوفنملا حّدتلا ملا فوغملاب دارا هنا ليقو
 هسا 1 -

 | ىلع ع ينأ>و ي ينجاه افيد ينق - هلا بمحلا ينقاش

 قوش .. انأو قئاش وهف وهف قوشلا| ٠ | هرم ما نه ٌيريرحلا لاق :ق

 ةناولحلا

 مدعب دعب ينقال نم ينقار اف

 هل اصول ينقاس نم ينقاشالو

 يبن ١: لاقو

 انقوقو أن هن! داز 5 ذنقو

 ا

 قئاشو قوش | :م ىوه ق
2 

 ١ ار رركم 2 ه.ةيصلا 5 نا قش ْل اتي 5

 3 َْظَ' الا ىلا 007 انبصن ةبرثلا قاشو .٠ نرالا

 ىلا ةقؤش يا

 | اقيوشت هيلا ةقوش * هب ةقثواو هش دتولا ىلا بدطلاو
 ظ قوشلار عيلظا ا وشل ق ةاءشل وق ةوشلا ىلع ةلبج يأ 1

 * هيبلأ ةسفن تعزن 0 فاين ١ هلا قاعش 3 ةقاث ثَأَو -

 ميش ىلا دعي ةيقلا هب دبي يذلا هلي واولا بلقب قاييشلا

 | سغنلا عوزنو ٌر رددو قوشلا + زوزو ةينبفللا ع امك

 | حابترا قوشلا تافيرعنلا يفو :قاوش أ ج ىوملا ةكرحو

 ناويه كواتنلا لقا دعو سوبا اقل. ىلا كلقلا

 نقشعلاو . حابصملا يف ةليتفل اكمحلا بلق يف قوشلا
 رهوج قوشلا ءانلعلا ضعب لاقو.رانلا يف نهدلاك
 ظ فكي قرفلا أم يلعوبا ليسو: امسح قمعلاو ة طا

 | |قاب هشالاو ءاّقلل 3 7 قوشلال أقفقأي :ثالأو قوشلا

 ا قالا قيفلاو“ تاعاضتيو ديزي لب ءاقلل اب د

 أ لتر لاقي. قاعتنللا ا 5 قولا د 0 1 هلا

 الايازتكا

| 
 ا



 ص

 ةيسرافلاب جلبتوشلا]|
 * هب فيش لوهجلا ىلع اًرؤش هب ريش بزوغ
 ىلفلا قوش دل 5 0

 نال ىلد سوشي سوشو ساشي لجرا١ س

 رخو ر ذل ع باب نم .اسوش (لالعا نودي د ا

 رظنلل ةنانجأ مف ضو ةنيع رغص وا اًظيفتو ا اريكت هنيع

 * سوش ىنعمب ابواغن لجرلا سواشت * كو وف

 ايككاوسلا غضم وهو صؤشلا كاوسلا يف سؤشلا|
 ظ 3 هآسوش ىفنالاو سّودلاوذ سّوشألا# يتأس ظ
 ايان ابر قسرا ل اع دارلز دبع يااا
 ةروغب دعب واروتاقل ريملا ىف ةازن داكتال ليلق أ

 رمالاو 206 وهف هطاخ رمالا شوش - شوش
 . ضرم لجرلاو. طانخا رمالا هيلع شّوشتو . شوشمأ

 شّوشملاوشيوشنلا ٌيدابازو ريفا ] اقو.اشوااشواشتو ظ

 شيوهنلا باوصلاو ٌيرهولا عدو نحل اهلك شؤشتلاو| لا

 يو اهنيش ةغللا هّيارثكأو لوقا .ىهتا ىشؤملاو شوو
 رعاشلا لوق كلذ نمو .ركذيسو شاوشلا نم ةّقتشم|

 0و مثللا 8 نم مدخم

 0 غدصلا كاد قتيوفعل 1و

 ديس شاشلا + هخدص يفرعشلا تابنأ ٌضرم يبو يا ظ

 شيواشلا * اهب ريرهما نم ةةالممو ويقر نطفقلا نم
 لا ند د ل علا طخ كتدأ

 *تفالئخا يا شاوش مهب ل اقي٠فالدخالا شالا

 نه تال نقوش لا لظبلا لاو ةييداحأ بة
 ةيفلا يرق وو ةءاشومل و :اموشلا اتا عج

 رعش ةشاوشلا # ةعبر بلا | وجيش لك ىلع قلطيو سارلا

 ةيجئرفالا تالماعملا قو ”عون ةشوشوبإو ٠ ندبلا يف لبوط ظ

 :ةيلفلو اودعبل ىَربال شوا ا ةماعلا 032 4 |

 نافرط ةبذاجت ام وه نييعي دإلا دنع شوشملا كما

 موكعب ل وفك اهدحاب ةقاحا 20 الف ةءانصلا ند

 اًسانج ناكل ينع نون دي دفن الواف ِتَع ٌدص أمل يتَعَّدَص|
 انعام را | ةد>حاو ةللك ينع 5 ناكل ذأ انكر |

 يلا

 - د1 م

 ب م

 تفاك أم يف ةشوشملا ةرايعلاو ونس يتب مايذاجت الف

 وفلل ف نا وميكرالا يف ةهاتسم ريغ

 قفا دما يموعلا
 ةيشرح يف وأ عامل ةالشؤملا
 .نم ءزعزو مدي ةبصن اعز و ةلط 55 ةصاش

 7 0 ةغضم كاوسلاو . هديب ةكلد. يشلإو .هناكم
 ضوشي لجرلا صايشو. ولع ىلا ,لفس نم كانساوا

 وا ةبرض عجو معو َرصن باب نم اًصرش صاشيو

 *اقنو هاسغ ئثلاو .وما نطب يف ضكترا دلولاو . ةنطب

 كل رسل ابنتيسا ةصاننا صاخإ: اصيوشت لورلا ]ضو
 وإولا باقب صايشلا *واع ىلا لفس نموب كاتساوا

 الا سول نقردملا + ناك اهم اوف 2

 ةصارشلا * اهقوف نم رظنت اهناكينلا نيعلا ةاصاوشلا

 جالنخإو عالضالا ةي بقفعت ”مير وا نطبلا يف عجو
 ”مرو ينو بنجلا تاذ نم عون ءابطالا دنع .و:قرعلا

 عجو نم ث دز جالا باجل تحت عالضالا باج يف

 نم لكش ىلع مانيالو كّرَت؛ نا دعم ليلعلا ردقيال
 ىثنالاو اصوشلا كبعلا وذ صّوشألا * لاكشالا

 صّوُش 3 هاصوش

 : ل ص شيف لصوش
 لفسا يف ام قرتحا اطيوش طوشي ماعطلا طاش

 . طئاشوهن اهيلع هنكم: لوطل وارانلا ةددل ٌةنمردنلا
 |. ةرفسلاط اطيوشت لجرلا طوش# ةماعلا مالكن م وهو
 || تابنلا عصا وف ةيضنإ ملا او. اهالغا ردنلا طّوشو
 طئوشلا * ارعا ىتح هد 0 سرالا طّوشتو . ةقرحا
 اماططوش 0-0 . ةياغلا ىلا ةررم يرجتإو ةياغلا

 || نا ءاهننلا نم ةعاج هركو . طاوشا جاََّلَط ىرج لاقي
 ٌناكم اًضيا طوشلاو . طإوشا فاوطلا تافوطل لاقي

 ةناكس ايلإو ألا بف ذخأي ضرالا نم نبقَرَش نيب
 بلقب طايش ج عطغني مم. عاد توص غلبم ٌةلوط ٌقبرط

 ةغل ,لطاب طاوشو .ىوا نبا حارب طوَشو .دأب واولا

 ةطوشنالا فيرحت ةطوشلا * نيسل اب لطاب طوس يف



 و9

 رؤس

 ةعطق ممدنع يزعل 7 وف ةماعلا كنعو

 ع و ةرخلا ن ٠ يجعل ضرالا كو ع ةليوط

لال كضنأ ارد رايشلا
 نأ لاقي. ر ظنملاو ريخلا ود

 1 ةزراطم

 يأ كريش انه لاقي . ريزولاو رواشملا 1 .يكر يشل

 نبس يأ 7 سرفو٠ فاو 3 كريزوو هوا
 03 هن ف ظ ل

1 

 00 اهواك يروشو تايبلا قو * ةرواشملا

 ةريقلا «ايطنسو“ يف ليعتت لون ةريدا وت واطلل |
 ةراشإلا * هانسح كسا ةريش ةديصقو. ريشلا 50

 ئردصملا ىنعملا لوالا . ناعم ةثلث اطو.راشا ردصم

 صام قمل اياهناو : نيم يتلو سارع ا
 يهتنملا ريشملا نم ذخالا موهوملا دادتمالا وهو ردصملاب|
 :ه ةنأب سحاب ءيغلا نييعت ثلانلإو .هيلا راشملا ىلا

 ىلع ظفللا ةلالد نييلوصالا دنع ةراشإلاو . ك أنه وا

 سي وهل مالكلا قايس ريغ ىرم ةغيصلا سفنب ىنعملا

 ١ ىلع ووخن باطلا هوب

 اوه تييعيدبلا دنع ة .ةراشإلا سانجو .فورعملاب

 هل عوضوملا ىنعملاريغ قعم هب ديري اظنل كيما ركذي

 رعاشلا لوتكىنعملا كلذ ةنم طبنتسي ام 5 02-2

 تف ةلبق اهتم تباطو

 ا ريش ريخ ب ةالفو ها ةروملا ._:دنردج

 برقع اكاعرإ/ وع كيك
 .برذعلا بولت.ب هيلا راشاف عقربل اب ةنع تب اهنا دارا
 ناعم ىلا مكمملا ريشي نا وه ضيا دنع ةراشالا عونو
 ربهز ا كلت ابيف جردنن ةزبجو طاق 2

 ىلا يلا نب
 هاك ةركنم لكل ناكل : انعينجإو كتيقلول يناق
 .ةازاجلا يف اط وفك ن وكي اه كلن: .ةركتم لك تلباقل يا
  ةنكل ةغل مالكلا ظظنب تبث اب لمعلا يف صنلا ةراشإو

 لو ردودقم ريع هل واو ىلعو ودك كافل ى هل ق

١ 

 ا .٠ 5و هيل 2 5 3 5 أ

 0 يق ةنمو ٠ ةروشملا ىنعمب مو ردصم هرواشنلاو. كنتواوا

 نعل ادذ ادا ارا ناف عرتيلا ةروس' ا اك كن نسل | ةقانلاو ل علا مضصوعو' ةروشلاو ةروصلا نسح

 او نو كو نا فززإ هل دوار

 روش

 ْ موا ”ةراشا هيفو ةقفنلا ثأث 30 قيس ةناف ٠ :قبقتر

 | ةراشالا مسإو .كوا.لا لع ةراشالا معو 2 9 تلا
 كاذو اذبكديعب واطسوتم واربسررق وإلا راش عضو ا[

 0 .رواشاو ان ضار

 1 لاه ]ةعو 2 لوعشم ءممأر اغلإو .ةيلخما راشملاو

 || ديز نبّيدعل ورع وبأ دشنأو ١ ةينحع 1 ني دق يا

 ٌيدابعلا

 ظ امك يذاع لميسي دحو هل قيشل| ذل عاسو

 | وع محال ركنإو . هفاطنقا ىلع ناعم لسع لقم يا

 يذام لذ. تيبلا اذه يورب 0-00 كانا زاقا

 .راشاٌنمال راش نم ةنا ىلغ ملا متو ةفاضالااب ٌراَشَم

 | ةنو ا ىلا حالطصا يفوإلار اغللو

 ظ حالطصا 2 .مسا ريشملاو . لالجإلا دصق ىلع

 || ىلوتي 2 هير ل .زيرولا ىوف هبال ا كفانا

 ٠ يأ روشم يشو . لوعفم مسا روشمإو . دالبلا نم هيلع | |

 د دوع وهو لسعلا هبر ذي ام راوشملاو روشملاو !نيزم
 | ربخلا ًضيارإوشملاو .رواشَم ج لسعلا راتشم عم نوكب

 || راوذشل بكعم اهنلع نر. ةبادلا تقبا امو رظنملا

 هتاف هانا هانا نوف ناكل ةيراقللاب | ن
 01 قلاو راع اززكك رول نباح ناو اذ ([ هنو

 | راوشملاو .بوكرلا وا يثملا نم دحاولا قلطلا ةماعلا دنع

 ظ اهزاوشم ليلا تذّخاو .ريواشم ج فدنملا رثو اضيا

 |ةراملاو ٠ لسعلا و ةر اًوشلإو تندحو تدم يأ

 أ ٌبيرج اهردقو عّررت يق ىلا يتلا ةعنبلاياةعر ,رزملايف يقاا ةر؛ ؛دلا

 |تنمس يا امراشم ليلا تذخإو .رئاشمو رواشم جأ ر

 | راشأ نم مسالا ةروشلكلإو ةروشملاو روشماو "تقل
 358 ريشا تاروشم ج ىروشل اك اذكب هيلع

 رامات ايو نوع بسلا كازا
 ماها باز هيو نعني وا سنو قرع
 |  نارؤشلاب غوبدمروشمبوثو . ةلودلادينع نب

 ا ما ذرلا ٠ 0 د ”ماعط 1

 لاب



 روش

 تابن محوشلا

 ةىبعملا را ١ ا " تعاطأ
 يي ظ

 ع باخ 10 ) < سل | باوسل |و ظ

 اذؤشت ذوشنف انالف - كا هامل

 0 ا د ا مهعتف 4 1 عيا اذ اع 5( ا ْ

 ا ا ريخ يا ذواشالا ريخ رالف لاقبأ
 مهرما ثيدحما يفو . خيواشمو ذواشم جةماملا ذايشملاو|

 هبا ذوشلاو .نيخاستلاو ذواغملا لع اومّلسي ثءاأ
 ديضلا كلملا||

 *«رصل اك نيش ةعباصاب ذخاةفذإ ا ا ع

 نيهاشلا وا رقصلا

 ا رادسو 00 لالار اع
 تللسسم قرادؤتلا# تالا ىو

 اال 0 ةقولا ن نم هجرختساو 00 ظ

 6 2 اك املا 0 5 5-2 |

 نعم ع ةبادلا روش * تنسحو تنم لبالا||

 روشو. ا ةنم |يهلسل ا لعق | نالفبو. اهواش ظ

 نادلا 1 وأ هبجاحي وأ هنيعب وار هلي هيلعو د هيلا |

 تال رواسي دق اخو

 .اهراش ف دعم ةراث كا هبادلا او لسعلار اكو .ةرودملا|

 عفر نم لصالا ع روثاو رانل ابو رانلا راشإو ظ

 هيجاحيو هنيعبو دديب هيلعو هيلا راشإو .ةفّرع هب راشاوأ

 ع . اعفر راتلابوأ

 ا اذكب هلع راشأو .ًامواأ|
 3 راشا حابصملا يفو . باوصلا ىلع ةلدو ةهصملا ظ
 ةتردتساو .( ةايلابال قي ةعيدمت لعج يا )
 نم هيف هدنع ام يئارا يا اذكب لع راشاف ةيأر ىَرأل |

 راشأو  ةروشملا مسالإو . ةنسح ةنراشا تناكف ةيلتملا|
 ةعواطمم اًروشت روشتو . هدج ىلع ةناعا ياًالسعانالف |
 سلا اذن . لت ةناجنا يل روذنف ةنروش لاق روش

 ليدل

 اد ناسا ردها زاتعإو رسال هيكاؤافكللا

 ادد را كد لالا كراشتساو ةزاش ئدن ةراقتتما ادع فاو رو ادئارقت نترثللا ورح زواق

 ةرهأو . 2 اسال وعل نالفو 3 تءاسوحو 5 عارفا

 ةروشملاةنم بلط !:الفو .نيبت

 هما ةعبلناو ل اهنا نسحاراوشلا * ال ما يف هيفا

 روش

 ,ظنف اهفرك ةقانلا لحل او

 0 نحل آو سابللاب

 اذ راوشال ا ةّروفم

 كَرَولاوزاوجالا ىلع عوط طقلا الأ

 اولا رشلاو اًضياراشلاو اخر يا ٌراَوَ يرو

 5 2 رمل ا لدرلا عاتمو نسسملا تيبلا عاتم

 دبا ةناك ياهي روش لق ةنمو: ةئساوةاتيضخخو لجرا

 ىلع فرغملا ناكلا فرط ةماعلا دنعرا
 لوارتف الف هلل نونو: "اوفر ضل ككرانك 55

 0 هللا اق زاك يقل راودلاىإ هكركع

 .نعسلاو ةنيزلاو سابللاو ةّمطأو لاهإو نسح 3

 رس لاا ناهس ا ويف 0-0

 زخات روعلا * اراش تبسلا موي سن برعلا تناكو | ى

 01 هلت هناقلإو :نوشكا ”ع)دنغلإو اورتن اقل
 || اذكر 0 كنان حب اذكب ىاء راش لوقنو ةروغملا

 راوجلا نسح يف لكما هب بر 'يباتروش ن؛ عاقعقلاو

 رعاشلا لاق: ةرشاغلإو
 روش ن4 حاقعق سياج تنكو

 ٌنساج .عاقعقب ىقشب الو
 هيلع راشا نم مسا دوم 7 تاع عرذعلا |

 دنع ىروشلا لها ةنمو . يارلا جارفتسا ىنعب انكي
 نقل و دلو 9

2 

 ايلا محا .يرؤشلاوا مول

 | كلا موقو. 5 رع يواءدلا عامسال 00

 ْ د اباعج ا أهيف ا يا ىدروش ةفالفلا ع

 ْ 000 قو 0 اذ>او ان ور 0 اذشأ ة همس

 اذار نوكرفنلال ىو وذ يا دع ىروش ممرمأو
 * رواختلا ىنءوردصم يقو . هلع !وعمجتو اورواشتيىت>
 0 ا لراس و كنا وزة هترمعلا وسلا



 بح وس
 ع

3 

 .هتآهتشا ىلع. لمح كسا ماعطلا يبشي وش اذه لاب ا

 ظ وه تو لا بماصا رجازم كعوت مدنع ةيودللاو 3 انت تا هاهاشو ٠ حرتقأ ال هيلع :ئىشإ

 كلل ةليل د د هر ا ١ يف يشملا 0

 ْ 51 56 ةليابو كبش ةليلب كا را ند ةليل ارخآ | ْ وي 3 اذنك“ عزالف ىلع 0 و ويش ىنعم 6

2 
 2 0 يا بكوش نولوقيف العف 4 كيه نوم 1 | أ

 ٠ تاع 0 ؛اصأو يعش 5 الكعا ءاهشإإ معلا 0

 | .بواشم هنن ا بَوأ 5 زوو حف مدننا اش لجر# 5 ىعم ةيعشا ماهقش او: ةورشيدمل

 حالا امنع طا انخلاو جوزمملاو طولخلا بوكو ىذ ناوهشلا * ةديدح يارصبلا ئاش بولقم رصبلا
 ردم ”1- موقلا برض كليفكيس 0 ,مغلا اوشا * ىوابش ج ىوهش ىتالاو.ةوهشلا
 0 جانا يف رودق "3 تت تاوبش ج متالدلل اباط سنا ةكر 5-1100

 اوت أب م وافع يأ عافك مس د ل يذلا بيش تاق ام ىنرم كرذغتسنو هتاءاقم م ْى يروم ا لو ةنعو

 0 هتءاشم يف ّيريرجلا لوف هياعو ٠ غابصلاو د ةرودما قو تاهجشلا 7 ىلا تاوبشلا قرر
 ع

 ادب كايدبلل رف راع ممثاشو تايبتشملا يأ تاوب 50 0س انال ني 8 كرازق

 وى 5 : 0

 ا ذوخأ» ةنارابثعأب بوشم ل م نأ نهانا نا كلذو روجلا باطلا هه :,مشلا قل اعتسانا اتوهش 5 ا ىح

 5 ظ

 ا ذوخاأم هنأ راينعاب بسشم ةييف ليق امأو . بول لس ٠ 7 :هاذأأ ديريو * ا 2 3 ةنمو٠ ناك اوع 3 ال

 بش مل ْنلا يف وهو ودبلا 2 تعا 5 مال“ 5 ءاعاو ةغل ا كا انهض امال

 2 4يف 56 نادل 5 الو انحلت سدس 0 نيدو ايأ كح ةووشلاو ٠5 رج ل يعل :تاورشلا نرحل

 | قماش ١ ير.رج ا دازمو : لوعفملا مسا ِ تب مصخسا ماعطلا لوف 5 فاو ا طالا دنعو. ةفطنلا ليعت

 جورزملا سس |١ تقلبات نبيللا جزام 9 قيد ناوهغلاو ىهشملا وتل ١-0 | هيلا نال 30 |

 5م ا ل ملا ا ىلا ا ا ا اا ل

 ةعيضلايف ليكولا ةماعلا دنع يصاب هلا ف صوخ ”ماعطو نيف 2 يمس وش و١ ناوؤش يا ئرش لجر

 يمال تا لانج را حالطصا يفو .اهبحاص لبق نم / ع ا 2

 | يثابوصلا بولقم ةلعاو .ةنيب يف هاسنلا نسبت يذلا | بولقم وهو نقيس !«وش ينيشيو يفهئوشي ينكاش
 2001011710 دن ةرادص دنبئشلا وب تاؤثنو . ينجتاو يقنزح ا تالفوعماللا يسم نامل
 ظ ١ نم خون ةينيوشلا تثوش .. ., | هاوشلاو . هو: ش يف يءاشلاو هآشلا + تنحرفو تبت
 | لوقت ةماعلاو 8 جودت هيثلا حّوش - حوش ظ نطيل ولالا نايا + يو ش يف

 لاق ةحاوشلا 37 هيراذب 0 لضكرو هسا لجرلا >2 . ثبئاِش وهف 2 انام وو ةيوشي حملا تا

 0 ةيحَر || يا ةأدحلا اهنا ىو اتنلا ْ جبال .نييرنا لونلا يف طاخي وأ بآدرضي تينودلبو تعوش وه كذا قو

 ظ ُّ لادن ةفئال نم تا د الا دلوع 2 د كيش # غبي مف ةنع مصأو عفاد ةنع ياَغ ٠ كيعلاو

 لفطلا سارا باتشاورابايشنا ثلا :بانإو «باش عم اييوغت ةنع
 عبنلا نم ”عون وا يسفلا ةتم ذخت رش طحترشلا ١ بئاوشلا ةدحاوو لعاف مسا ةبئاشلا * طانخا !بايتشا
 | اهتانم رك يح ممالإ تفلدخمو دحإو نايرشلاو اهاؤا | باهثلا + ل [رهالاو سراعلاو سمان دإلاو راخقالا فا
 ا فوه ايوه مف قيما عينج للا ةلقر ف« تراك | نير ةعاقفلاو بوذشلا * جرم ام مسإو اص
 0 7 ةدنع م طوق كلواوداما ام ننال تدع

 نعل قم ةليوطلاو

 11ه ١



 وس م6

 ا 0 1 :||
 يثو.ةّراأ ةقيشلا #«ةيضغ ديف ال يأ قماش وذدوهو.قوف

 . تاف ةقهش بالف ىهش لاقي .ةحصل اك ةقيشلا حاوصلا
 2 ص ||

 5 2 أ ةنوع دي ىذلا لاعشدا ةماعلا دنعو|(

 قو .ةلوا هريفزو دنوص ر خا راحلا قديش قر ش ْ

 ىتشعالا لاق .روعذلملاو دقوتللا د كل ة؟ذلا مورا |

 ىلع

 م 0 00 ٍذف اوقَش قة او ظ

 ةدصللا فض مولا د

 * ةلبش هنيع يف تناك ٌدلَبَس لبشي مالغلا لؤش .. |
 لجرلا لبشتو .ةمالك ع جارو ُهَراشو ةمتاشةاهاشم ةلهاش |

 : 0 ةجاحما ت فجعلوا ةماعلاو» .ةديجو ةامبهذأ

 ةقادملا تبرعت نا قوهاوا ةنما نحو ةقدما يف قوولل |

 هنا فاو لع[ يكلو لكما كامو طم فخ داو ةوخ أ
 لبا توم البلا د*« ةرمصخلا ىلا

 دا ؛ةلفافلا#فّصلاو روجملا ةكبشلا * ةجاحاوأ|
 ةكينلا دشنإو ٠ لبشلا ةلهشلاو .ةاسلاب|

 اهنيع 9 لاس اببف بالو

 اندواص ل عرالللا/قانغ كاذك

 برضإ ةناك ىتح ٌْ

 تناكاذا ريغ نوبصني ةءاضقو دسا ين ضعبو لاق
 ىذ ليشالا * متي ل ما البق مالكلا مآل ىيضرف|

 .دنص ضيا لهشالاو .لّهش ج ةالهش ىفتالاو لهشلا |
 برعلا نم يح هو لوشالا دبعونب ةنموأ

 ردن يفي ند منور ا ةمهشلاو ةمبشي ةم

 *سرفلا اذكو امش ناك ةماهش موشي لجرلا مشو
 ةءايشلا تافيرعتلا هوونط ةماهشلا *ةالعسلا ماهشلا |
 ا كذا عيبا :ست ةيظع روما ةرشأَتِم ص صرحا

 تاو نولا »نع | شردو سيلا هر ع نيدأولا ءلا دنعو

 تدلل

 ا . هرجز ع باب نم يرش ةمهشي سرفلاو .٠ ”هعزفأ 8

ٌ 

 أ |

 | لوقي ثيح ىل والا هكا فذحب 5 لا هلعتسا دق وات

 | 7 ها 0 كفل ٠ م ا 2 0 0

 ند لقا لهشلاو . بذك يا لّشو علو هيف * لهش ظ

 را قوه اولا باوك 5 , كيري هفكلا ضرع 0 نازل 4. يبامبلا- لع

 ا 0 0ك ةنالا 30 27 طيشنلا عيملا

 ظ ةلخد اذا عقب كا 1 ا م ةنولعو ده

 ا [ذفانتلا ردو دانا يملا # ةلوملا نيسلاب مهسلاك | يف

 ظ كر وتغا !ةيبيقلا *مايش جاه روكا 0 .ةكوش لع اموا

 |اينعالا لاق :
 ٌْ ةجكحم ةنع تّردق ىثحلا يواط

 |  موهشءرفتلا تان نم ضنوتسم

 زووم ا ةلميشلا

 .ةيسراف رظعالا كلاما وا كولملا كللم هاهنماتلا

 0 ةيلخاف ََ واملا ت تبار دقو

 اهالوم كير ىتح ترسو

 ودلا دضع سرانب عاجت ابا

 0 اهافتهش 2 ف 3

 ةثلثوهو رقصلا سنج نم رئاط نيهاشلا - نهش

 | راه اطتو تيد ج يف أو ياطقو نيهاش عاونا

 1 اصبلكم فرغلا عازكلو يرعب سيلو

 ْ كزابملا قا هللا دبع

 ورجل 5 وناح هرالا جنب دق

 بدلا “توام كلل“ كف نق

 8 ىلع الب ف ونا نيطاسالا نأ

 نيكاسملا لاوما نيدلاب عاتبت

 هي 535 5-5 5 فاش كلنيد كو

 نيهاوشلا باوعصا | سد أو

 ظ |ةرالاوروبطلا ةير نعل

 1 نازيملا قونع ضبا نيهاشلاو اهب

 ظ زبن وشل ميلا دونما حلا زدهشلا -زنبش

 1 ذخاي نيهاشلا هبشب ٌرئاطوه ةديس نبا لاق علا

 ظ ع وسو نلوم
 ||ةعل (ةيراو ) ةّورَس هاردي ةّيوشو ةوهشب هاهش

 دلك انليع وتلا تنور بانل يفو.ةانقو يف بطر
 | ةوبدلا لع ةلح ةئبدن مارش # ةموم ذم ةديدش ةبغر
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 ارادلا بحاضل لاقي نا تايانملا يفدأ||

 ”دض ةدئئامللاو + ةصاف تفوفعيوا ةمدهاق ارت
 اوحللا ىدحاب كاردالاو

 ةناكرةبيش ريغ نم بلقلا رض يما ةيقركرلسلا لها

 ها كم دقو تامودملا ف تادهاشملاو. ةونسا وعلا

 3 كاف انتداب مك دهشملاو . امم ٌصخأا وأ عا

 ١ دوا دخاشي 2 مع و ناحل وب كي 56

 ايل للادس ُْ لَو ثلا دهشملاو .أهيف نوعي يق
 نطاوملا 0 ظ ١

 ةديشملاو ل 2 .اهجوز رضح دهشم 0 ءآو 09 ظ

 د

 موبوا ةعيجلا مويو لوعفم مسأ دوهشم م سانلا رضحم

 ةنرع تال
 ثالث نيب اكرغ ارادهش ةيرا#او مالا دوج

 هجولا ىلد كرا مالعلا ديعلا يدلل كربلا

 ةرادهشلا + ةردهش ان فنالاكد فلا ,.ظعلاوروكذللا

 ظراغلاو روصتلاو سانلا نيب دسفملا ماهلاو شحافلا

 3 .رانلاب هنأدبش برعم بألا رت رزب حادهشلا

 1 هنز خادبشل 0 ىادهشلا

 21 لا يفغنيعلاو ل اك ادا :ةرادلاع هر اني

 لو هم ف فوطال هيدر انكب ةرهش

 7 2# نانلا 4 ةعفرف انتا ةقيس ني 7 وه

 ىن«؟ ةرهغأت“ مالا نم 0 كربلا 5 اراهشوأ

 ربش يف تلخد ةأرملا تربشأو وتس ريغ وهو ةرهش

 دع ىلإ مونلاو.اهتدالو

 نعو. 2 هيف أدق ةأ ناكملا اذه ْ

 انزيفادكمل نبا نعو 2 29

 ابا انلخد انريخ داش ٠

 ردع مز ال رهظف هرهظا رهتشاف ةريشاو .ربشلا يف

 والف نيتشر نانا اهريتتا كلطصخ المل لح

 | م اعلاو ةعدم ريعلا +ةريشووف هلا قرات لكننا

 رهظ اذا وه وا رمثااو لالغإو رفظلا ةمالق لذمو

 .ةنسلا تبدو وم . ةزجو لااكلا 0

 مارد ا .روكشو ريش 2 آب رو ب ةنالأ ا

 | اذه كطتئاح
 0 0-5 وب 8 د 5

 | .رابشإلا ن.”مسا يفو.اةماه.رمالا حوضو لليقو .رقعنشا
 سابللا نمرخافلا اهونتر ا نعوم ةناثد دعا ةنمو | دنعو٠ ةطايا وأ 0 رهاظلا نخل

 ا 0 تارا ما يللا كيفيت

 .ذاربلا ى

 يرش

 هم روكاقللإو 0 0 2 1 مأيأ

 ارنا تاناؤ معلا ةيكت ةرييسلا يجفاط ىاذلا
 ردو رسجرنلا ضاييرواََألا ةهسإو ةضي رع يل ةريبش
 7 روهشلاو لوف مسا روهشملاو . رش عجل صالاهف

 مثلو ا« نرتلا يف ىالصالا قدا الا كلك ام

 8 مامن رص 2 ةعاج ةتور ىتح يناثلا نرشنا يف
 |و ٠ لوالا نرخنا دب رتاوتملاكن وكيف بذكلا تاروهشم.|و تا

 نب يفو سادلا اهب قرتقي اياضت ءالعلا فرع يف

 رار هلاز تاو تن لق رفيقا راف ا تاق قا

 له |نم ةعاجوا مروج وأ س
 | يلغتلا ةعببر نب لباملا سرف ربشل إو مريغ وأ ةعانصلا

 ْ هيف لوقي يذلا

 يلاذق باشا يذلا بِيلُدَن ينم ربغملا طبرم ابرق
 3 ا ةيرهشلا * ريكلا ا ديلا '

 ةلخللا لفسا ريغدأأ ضوحتو | ؛

 ةلمهلا نسل ايزيرهس 0 زبرهش ع حز راش

 انا نيل ازيضق اللا زيلك نه نانا روملا

 ا 6 دي كفرتعأ ا

 0 قلفللا نم رغصا ل وللا

 | مرت هاشلا 8 اقيو . برعم ناحرلا 20

 افاهشو ايش قب قش قيشو 0 قبش

 |.وردص يف لكلا 57 ) معو عنمو برض باب نم )

 ا .نودأوملاو: نيعب ةنباصاولع هرظالا نيعوا
 كتر هج نمت وص ةعم جرن ةءرس اسنيذخا يا لجرلا

 اًقييشر خجلا قبشو :روهثملاو هو ةركدب رما 00 «بجعتملا لعفيا

 لاف مسا قيداشلا + عفترا رخو لبو قمم افاهشنوا

 ١ رات قرقاو ع ,ءراغو ةمنبالاو ل ابجتأ نم . عقلا ادإ +: نأ دش مظحملا 0 ل هللأ ريشو مر

0 



 كدعذ كدهش

 الف لدملا روكذ يف ةركرلا بجتال لاقي اك ةضرامملاو | روهالا نو . دلولا عم جرخي طاخم هبشو ةبرج ن

 روكذلا نيب ةيوسنلا ىلدلوصالا ةداهشب اهتانا يف بحت | دنع ماقن اهنال برغملا ةولص دهاشلا ةولصو . عيرسلا 1

 دهشلا * نالصا كلذ يف ينّكي ام ىفوإو ثانالإو | ربخلا وه هابنغا دنع دهاشلاو. ملا يا دهاشلا عواط
 يفو دبشلا ةديشلا * داهش جةءومو لسعلا دهدلاو | دنعو . كححلا سلجم يف نبةي نع رخآ ىلع ربغلل 5
 دنعو . دهاش عمجو منهل رول صحا داسف ا علا لل ةعبانملا نيث ديلا
 ار دلل ىف نلصنلل ادد متو ا سا مما هكر موصل | ةيرعلا لها غو ١ لاخلا ةءاراسمال وا فلا لبدلا |
 ْق | اا هويطةكعو يالا كاذلا ف ةراكلا:ةيؤرا تززكلي دعاتلاةتمانا ف ديعتس يذلا ئءزجلا|

 وار مد نم اههتن“ عضوم. راثآ ةقانلا دوهشو لّصفملا| نم وا ( نارقلا نم يا ) ليزتنلا نم يءزجلا كلذ
 هت داهش 2 نع .الأو دداشلا ديؤشلاو ديدشلا 27 9 0 صخا وهوه مخبر عل قووملا ا 1 0

 لل كيش ُْ ىل.:ةلإو 2يش هةجباد نع كا يذلاو 4دب وب لانو ةدعاقلا تان ال هب كوي حافلا نال ْ

 للدم ف ليلا 53 لق قلل مسالاو . هل دهش جاد ىأ الا وه ة وكلا دنع دهأشلاو . ةدعاقل اك ظ

 | نالوا: هقودت ةرلا هكتالم جرالا ادييخ هللا |ويلع: فلغو ناستالا :تاقزفس اًرعاط ناك ع ةرلغ ظ

 موي ديشتسي نم ةنال وا. ةنحلا يف هل إو دهش ةتكئالمو | نإو . اعلا دهاش وهف لعلا هيلع بل اغلا ناكناف . ةركذأ

 | هيلا ةدهاشلا ا هطوقسا وا ٠ ةيإ اخ محلا ىلع ةءابثلا 0 ا ناك ! .دجولا دهاش وه دجولا ن م[ ْ

 | ديشلإ ةنال 3 . تيضداح 0 لع ح هال وأ ٠ ضرالا لاكشا ةعبرا ىلهر ١ لها دنعدهأو كا .دهاوش جوملا

 لح

 ” ذل ند كسالايف دييدلاو ثكلتو هللا, توكل | ةقوئاتحب ف قدما داو كو. . دئاورل اب مست ةئلزلا يف ؤ

 ظ ةدهاشملا عم روضحملا يا ةداهشلا نء١وأ . روضلا يا| يف د دهاوشو. نّوكملاب 5 0 هي كالا

 | ران نوم هن نيدارملا دفيع ديهشلاو . ةروصبلا وا رصبل اب | ٌصاخ نيعتب يدع هلو شلك[ قاف "هزم تانك

 تافيرعنلا يفو . هكرتيالو لتقف هنبد كرت لع لئقلا كاليعا اهوا وده ادعو. هاا ك1 رع اهفراك

 | هاعقب بيلو الذ لبق رغلاب رهاط لس لديسيملا ١ ىزررللاك لاتإلاب فاصرالاو لاوحال اب ناوكألا

 ىال1 1 قاب كو ءاسلا ضروس فو #كتري لو لام| . كلذ كراتمإو و ىلع كاع زا رلا ىلع دهشي ظ

 ْ ةيلاو. تارجتملا بصنب كلل اسرا ىلد اديهش هللا ىنك دهاشلاب ماهجالا يلب يابا عدضالا ا 5990 |

 (لقز وشما قريات عملا كيوم ..يشلا * ةدئاز | .بمسلادنع اهبصنل ةباّبسل اب ىست كدا شالا دنع اهبصن

 | يو. ةسيرطا ةديهشلا ليقو .قاقرل اب الا ةمملل لم وي | دوصنملا ضرغلا طم ءالعلا دنع ةرابعلا يف دهاشلاو |

 هلوق يف رعاشلا اهانع يتلا قا او دهاشلا ثّنوم ةدهاشلا * اهركذ ىترمأ

 ةضئانملا نموتمالس قد عرشلا نينإو : المل فصولا | سرفلا ةدوج ىلد دهشب امو مثل و ةعمبجلا يو ةاللإ

 ايبا لوط لل تيما دنع ةدهاشلاو . دهاوشو 0
 زعس مح 8 بح قينعاب بخ 0 * ربنلا لع بصني يذلا ليطتسملا|

 ةيهش يثو نبّدح ثدلَج دقو 200001 0 لإ كر ”مسإو عطاق|

 '0 |ررجوت ةديغلا نفد ىلا اوله هال ادعو ان ىيروكذللا نيتداهشلا ةدحاو,

 الإ نيعنيلا نيذبب مك ءالملا سيرورعايا نا لبق ف 4 سام يف نيني نع 0 ىلع ريغلل ى :

 اًذيشاردصم ا * ةسرطا لاو هع دتسإ ”يعمصالا | ةلباقم يف نيل 0 دنع ء ل دال 0 و.ثن داش ظ

١1 



 دهش بسه

 أ 2-7 2 و 1

 قوق ب ا ع م ا روبوعيشو 0 أ اهتئح ا عءاسنالا تأ اق

 بوتشإو اذه شار ئىدقإا اش

 عرزلاو ٠ بهشا ناك ابابيهشا ناهشاو ابابهشا بمهشإو
 + رمت درعا هاف ينو ذل وسلا
 رجل يذلا حايضلا نإللا ابارعلا يول و4 اا

 مينقتن لكوا ةمطانس ران نم ةلعش'تاهشلإو“ لام ةافلث
 006 ضنا كو 1

 يق ةنمو .قيربلا نم امهيف امل ةوانقلاو هسركلا ىلع

 لملا ةروس فو . للعم قاف ةعباف 00 ةروس

 ْ هر توي رع واو لاخلا م مركبا وأ

 ا ل م كلتدبشول نهرا لع اهيحال ةشئاع لوقو ا سبق ريغو ع 5-9 ةنال ا ا ثاهشلا ةفاضاو

 بابش انالف نا ل 3 7 ءالا يف يضاملا ضيا باهشلاو (|يفو .ةافولا دعب اب هر كتدهاش ول يا

 نابهشو نا 00 بوش ج اهيف اًيضام ناك أذا .برح
 ةدْغل كالا ند 8 ناردلا اضيا 32 ١و 5

 * ضيبلا يلايللا يقورهشلا نم لابل ثالثو اهناعا
 0 لاو ٌردصم ءببشلا * هام ماثلث يذلا نبللا ةباهشلا
 داونت هلاك: يا ةحافطبا رعايا كيلا جنا ١ الع
 ا كلَح ةيبدم تتلو ترشالا "كن ةابيشلا ظ

 كنانكلا نازق املا ننس رد
 ال ةبدجم سل ةابهش ةنسو . حالسلا ةريثكلا ةييظعلا ظ

 فلاخم ادن ايي ةابهط دو زطمال وام

 بهشالا نول ةبيشلا * مايل اكترجش ناببشلا < ضايبلا
 * دارس ةظلاخع ”ظاببوا دال لع بلك فاسو

 ىثنالاو ةبرشلا ةنول ناكأم بهيشألا * ذفننلا تهوشلا |!
 .نمعصلارمالاو دسالا ضيا تيه شالاو:بهش ج ةابهش ظ

 ىقلايا تشاو بوت: ضانيلا ىلا براضااربتعلا نكوا

 بهذ دقو درب يا بهشأ لصنو.عيقصو ةدراب جدأ

 هيف ديت عرزلا نال بدجت يا بهشا ٌماعو :ةداوسأ

 بهاشالاو.ةرضخ امبنوب ام ناضوا نآماع نابؤشالاوأ

 ما ذنملا ونب

 ,شهجا ازكل لجرأ ١و. ها شا ربعبلا زبد ؛ درايش

 أ ةماعلا هي ا وأ ريب كو ١ -_

 كارلا 2 5 7 مما دي

 ةحوطفم * 1

 ا 00 ةقرو عنان كابن جرتهاشلاو جرابشلا

 ا

 رمالا بهتش
 طالنخا يأ يش رمالا ُُق 7 ضع ُِ

 اهل دحاوال مَحَرل ا رجاهشلا - رجه
 3 2 رع 2 6

 أو ةرضح اتووش ّ هل مشب ساجملا دهش

 هشل م طانخأ

 دبذو 00 0 30109 وف 5 دا ةعبصلا درو ٠ ةنبأ

 رهشلا ب

 ريغ اًميقه ارضاح 3 - ل 1 ينرالا ىلع
 دمع دوش هق ذ مصيف قا يهين ملا لكون

 و دقو ا ع 6-5 6 ىلع نالنل مك

 و ةدتع ام ىدأ ةدان مشدبشب كك انين“ 5 را -

 ه رز

 ا هلا لع ياوهالا لا الاي 5000

 بتكوا هللا لاقو ١

 ااانزعا ئا دع قهازكا نكد 26 لاَتَي لا أو معا

 يا هللا لالا ناب هاا

 ا يا از دهس( 3'نق ق كلذ عجار )
 1 5-5 ر 0

 || هدبشإو : ةنياغ ةدهاشم هدهاشو . هحذما لجرلا دبش

 مالغلاو. لك رذأو ك2 ناجحا ١ كادهشأو و

 ْ ه1 اقوول ادهاش ةلعجا 3 ٍٍط انالفو. 0

 لق لوهجلا لع لجرلا دهشأ دن لف تاب رق

 :رالا ف تايغلا ار ارق ا . دهشم وهف هللا ليبس يف

 نإ هلل ١ الث هلا ال ٠ نال اهو نيث داهشلا ىلع ءاطاعذشال

 هللا لوسر انيح
 لوهجملا ىلع نلف ديكتناو ا ةدايقلار ءأ ف 4 هيب ناعتسا

 ظ * مواعملا ىلع ةاردتلا لفن م تا د لو ]عب ِق لتف

 ادهاشلا ظ قاتلا ْ دكا 5 :ءاقرا (اقكرجح رم اكل عاف مس

١١١ 

 | ةضعب لخد يلا بجت

 أ نالفبو. دهشإ ن ل هز فقسأو



: 

 ال ما لجأ عررلا اذه ىرب نش هل لاقف ,عرز ىلع فرط قرخ يا مف كرو شدخ مَ مدي مش ظ
 |هيابةتسا ىتح ك.سماف .كلبن- يف هارت اما لهاجاي ل اقف | .قعمونز لشل كك مشلا < مهاذك ةعوطتملامشلا«دلجملا|
 ما يح ةزانملا هذه ٍتحاص ىرت رش هل لاقف . ةزانج هيما و ةنازيعارلا ع رباط لاقي ظ

 ” الوعل تبارراببمل ةزاقر كما ةضرات دحام اقزام يل زدت نار لعلام
 ةبرق ىلا الصو ىت> ك.اق.أ ل | نولمحي مهارتا : ١ اذه ةراغلاب دارانأو . ةيح لكلب 0 اببص ماع ةراغلاو 0

 ” ادمتيط اساس ل ناكر فا تقل 4: راق لجرلا | - كيرا ليل حبل اق قديما ةيمبت' رخل لقا
 4 ارا ام ت تانك وأم نم عقم هب فر تا د اهفرطي ةبطش 2 573 مهيلع ف

 ظ2525207 نع لأ اج لأسو باو !اب ملكت دق الا ا جوج

 ويح ا ا مآ يف“ 551 ُهنأَؤ كلاما مأ لقا 006 مهجلع ةراغلا ا كتقلخا انانع | 375 رقلا تاق ا

 اا اياز ىارط نسر اب نواعم .عشنو سبي اناشن ٌناهتو اننشن داجلا ناشتو. 9
 هل تبا 0 دار ١ ةئاق.إل د لكأ له عرزلا نعا ةثرغتشإو' اجرت 3 نالجرلا ناشتو .تفلخ >ا ةيرتلاو ا

 له ةزانحن ١ بحاص نع هلا ل مأ نع 0 ماع تبا كاوا عيناك ةبرقلاو .لزه انا.ةتسا لجرلا |

 ةركذ احب ابتع فللخا له دارا ةناف 9 ما يح وها ضغبلا هسا نامغلا يف ةغل نانشلا * ( ماهتشا يا) ظ

 ابا ليوأتي ةئدح َنشاالا لجررلا زج انلفءال مادبا غانا لاقأ
 '0 و ملإ ايي داغر هانا فاطعامةيلاءاويطبقا ا ظ دمتي ةماعلا سول او

 ظ م قاو اناا ةيطتل اوفا دا رب ايف لم اأو الف اينو نامل قال نإو ظ
 | ةيرتلل كرشلاو هكا كلا 0 ملوق راسف بط نآشلاو قرم اباد علال

 عئاجلاو دعب لوو اونا وعسل لوو ويدل اصفر ركذلال | قادم تا هرتلا قيحو ةلاغلا نم ٌرورذ ةماعلا دنع

 | لكوتكا نارطق نييشلا * نيمسلإو لوزا نيب لدإو | فير وهو: ا ل يرق ةنمو .هالجل ظ
 لمع رطانلاو. انيقح وا ناذ 1 ع نبل #* ةرجشن وأ ةبرق ندر :, يذلا "1 ةنايشلا *« نانشألا

 ةزم) ١ باي يف ضرعلل نان ألا يك ايفا ملا ىلخا هيزقلإب ةدطب فلا |
 ةريبكلا الزعل ١هرايسلاوريعملا "| .ةقيطاوف ناو ماشا نمو ٠ ناتش ج اهريغ نم دربا
 ةنشللا كللذكو.: 1 قرف ىودقللو ةديعلاحومق يدصالا نأ ىكحو . لثملا اذه ىنعم يف نوفل ةالعل او

 يشاإو ناكرمدا ند «اعو نَا نضال انذ دال قرح 3 |

 ٍناوش ج نغسلا نم ٌبرض ها 5 رضف ةقفاو ةلاطغ هل ذا اليف (ىاذنا,يا) وشتسا||

 ” ا ددع تحك ايش هيدي ائاوأ دربلا 4 ةرميبلا | ةزعردلاب ةياماؤ مل ةارزما اياكم دقو لئلا هيل

 0 اما ) ةيوشر ايم دودي نيرو يرض نيش تاياوكطور ف دو ةاونار هجري كج لوف

 أعم دربلاو. ةرحما ةيّبش * بهشا ناك( ددصمال ثا | ةتقنرفزلا دق ناكش هل لاي برعلا ةاهد نم الجر ظ
 أةنسلا تيبشأو ٠ بّبش دالو اة كو لبغلا تيغازتا رم اولا يرعب زاكك ةعالج أ ارماب الا جّوزتيال نأ

 ميا م داع يفو اب :اصأتسا يا ملاوما تدّرج مونلا | ىداقاملف مراذسا 4 لد ا ل

 غرمأ لاق ٠ بوش ىنعمب بيغشإو 0 باب.ىم بيش لاعب كلا عا يلزغا لجرإل 0 5 ظ
 سيلا مو 0 د ثبكارلا لمبا لهاج هلأ

 001010101011111 2121 2 2 مس 222212222222522 جحد 2 2-3
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 ايلعلا ةتفقن تباقنأ ةيضلاو“هل نطفو ةكتتو ةضفبا]
 اهطكقو اًقنش اطل هج اهننشإو ةيراجملا فتش * ىلعا ن

 .ضرعملا فناشلا * هب تطرقلو ةتذختا يا تفسشتف هب
 ٌردصم فشلا * عفرتم هيا ونناب انع ثفناشل هاو

 3 ا | نذالا فوق يف قالعم وا ىلعالا ظرفلاو ||

 تدل طرف اانا نلع اماامإو .اهالعاأ |

 «كليدلا كاع ليفت ايلا: كاك أ

 ةمومزم يأ ةفونشم ”ةقان * ةصقنلا فنشلاو

 ةئانلا طاشن ةاتئشلا * كيرف زوما كرذلت

 دكا زف "ناكدرالا ف ل. فاق وسر لأ مد

 .ةبتفش لظعل للبقو تدل هب يبس لق . برعلا روضاه
 || ةرافنتلا ةريفشلا * ىَرهشلا نم ىدعا وه للا ةنمو

 قاخما ةيسلا لجرلاو
 ةبا اطملا يف هاردلا جرخا ةلفنغ لجرلا لفنش
 ١ سدرة وا للكل

 . ةبيهار وهو ةسار عفر وا لدرلا ةمداقب هارفذ ىصلا

 كاك ٍ اهأكو ةرقلا قتشو
 دنع قنشلا ُهنمَو : عفترا# توا وا قرجُت ىلا هده سرالا
 3 هب ةقاعتو - تاذللا اَقنَع امر نيانأوللا

 لا قانشلاب 5 ريغلا 0 0 توه

 0 ا

 قاشي 0 اقنش 0 كيداع دشو .اقينش اهيف لعج

 م زو ةعمطق لا قنش # هب ماعم راصف 8 ِي و 0

 كانت وس ثو ا ةفناشو :اقنخ ةيللاو

 .ةقنش ىنعب ريعبلاو ٠ قاند ثل أب 05 رثلا ق قءشأو هل ا[ 0

 ردوا وترد فرس اها لوعة فلل 0

 . دض شرالا هلع بجو وا شرالا ذخا لجرلا قنشإو ||

 سارلا لوطو ثدصم قائشلا * لواطت نالف ىلعوأ|
 زجارلا لاق. عيجاو ىننالاو ركذلل لولا

 سبا زك "قاف ءرثأب وير ظ
 0 ثيساّضبا قانشلاو 1

 قالا م 2

 ذا لخاد نم اهب كا ىرد او خا اذا | 000 طبخ و

 0 رتل تي حت دشلا نم ون ذه ذبال يا قاتشالزا طار
 يبت ب

 ل كرر ْش

 كلش

 يف نّيضْيرنلا نيب امو لءلاو شرالاو ردم قشلا

 سقو نءرشعو ةئامو نيعبرا نيب ام مغلا يف ةوكزلا

 . لدعااو ل.كإاو ةلضنلاو ةيدلا نود امو .اهريغ يف

 نسال ةعدج انورهع كابذلاق' لالا #18015١

 يف ضاخم تدب ةوكزلا يف ىلءالاو . ضاذت تنب نورشع
 .لبالا ةن. ةدهخ يف ةاش للاسالاو نيرشعو سمخ

 | * قانثأ جويش لكمملا حاط قاخشم يا قي بلو
 |باغلا قيّتشلا* اهتخارف هور ينلايطاا كاف[ تفلا

 قوعشملا ىوتشلا * ةلزاغما ةأ
 ا ضرع يف ماقيو لع ةصر رق هيلع عقرب دوعو

 كيا ىذشلاو .اهدال رنه عطفا اذا كلذ لفي

 رعاشلا لاق عدا

 ةمورب ل يذلا بابلا لخادلا انا

 ويم يلا 2 0 يلد

 ارم ةئينشلا 3ك هي ساب بجتما

 ظ 00 2 كا يذلا ناككلا قش
 55007 علمتم نيبتل إو عاهنملا

 داو عون باقتدلاو بلا
 باننشلا فيعصت وا رئاط راقتشلا -رقنش
 اةطتاسلا## هدا طق لخ] فخ

 ْ يداقنش دحاولا دنا اذ

 ا هر ع قانقنشو 0 ةيهادلا َق انقيشلا

0 5 

 ظ ليلقلا كلا - مش
 ل مدر كلتش عنتمإو فب فا لجزلا كف

 :هكورابلا قالطا نم ةعلأ دم 5 كّيفلا #ر دصتو |

 | : ناكل لا مالكن كل هلك

 ظ يقام طخ هب 0 نيراجتلا هل 1 لا --

 ْ حولا ةيشاح ىلع

 | 2 اذ 0 دا هنوف هب 50 ىلإ 0 لكتشلا

 5 و 0 1

 51-لو

 ْ اهب قلعت ا طئاخلا ُْ 0 دريدص ردات وال ع 3 طالولال هبال ةندو' قنشلا ند ءيش .ث لخأورنوااو

 ةماعلا م 1

 اال



 عنش

 رعابرك ٍصانَسو صانش سرف * ةمزلو هب َكِدَس واأ
 داوج ديدش لبوط ٌيصانشو ٌيصاتشو|

 مه لاقبو .اديدش راصو ظلغ ةرصنش ثلا رصنش

 دوصتغلا# * ةباد رصتشلا * مدع يف يا قرصنش يف ا

 دش يف يا رودنش ٍق م لاقي. ةّدغلا أو لقعملا ظ

 ِج نررللاو مهلا ةنسعلا ةآرملا طاتشلا-طغش 2[

 طتشللا < ةيشنملا كرا نقلا طئشلا * طئانشو تاطاكش ظ

 ”اوغلا
 اهرسفيلو ديرد نبا اهركذ ةدلومةلكب.طتشلا |
 ةماعلا دنعةبيطتشلإو . تابنلا نم عون مسا تناك امرو |

 ووو بشالا نع هد 5

 ف ظ نش يف فوطنشلا -فطنش

 ظانش ثاذ ةأرمإو . هالعا لبجلا ظاّدش - ظنش
 ةتريثك م ملل | ةزنعكم يا

 ويف يفرج لكو قاتلا نسحا لبوطلا“ بطظتشلا
 ام |

 نمي قافتن اهرتجلا ةروظنشلا * مهتش مج رظش

 قلخلا يسلإو ةروظنشلا روظنشلا * طقستف لبجلا نكر
 ةفرطو لبجلا فرح ةريظنشلا * ريظانش 2 شال |
 1220 .يغلا مدنلاو شاحن ١ لذا *وسلاو

 كورلا نب
 لجر يسار بسحب ونمح نم ىلها هيَجكز ةريظنش

 يليق ىفنا َري 2 ةناكأ

 فرط ادار لك عرف ع ا كات ل
 ةنيعصن وهوا كلاذكةلمجلا ءاطل اب

 *«ظاّنش ج ةتيحانو العا لبجلا ةوظنش  لظنش
 عاد هك يا يا نايظنش ةأرما ْ

 انالفو» شن ىنح اهتعش انش اهتشي ةق رفحا عيش

 جتا منكم عنشل هب ىلا 0 0 ةىقتسا

 بلت ةماتمتمب يثلا عنشو 4 .هب عنشأر رما ىأر لاقي

 عنشو .ةحيف مالا ديلعو .ةعاتشلا هيلع راك انالف عن عنشأ

 تعنشإو. ص200 .رمش لجرلا

 ال

 هع

 تالا

 امه ثالفو . مش ىنعمي ريعبلا عتشتو .تعرسا ةقانلا

 .هالعو ةبكر سرفلا ترالفو .رزفن بونذلاو ٠ ل انقل

 +«ةيقتسإو ةقتسا ةعنشتساو .اهثب ةراغلإو .ةسبا حالسلاو
 عونشلا * ةهاركلاو ةعاظنلا ةّمئشلا *ةعاتشلا وذ عنشلا
 * ةيودالا ترد م هطلا هيركلاو جنا ميدفلا ه عقاإ

 عشا ”موبو م ةنئوم ةعئشلاو ةعانشلا وذ عتشألا
 . عيقلا عنشملاو ٠ . ةطرفم ةعبق يا ةلعنش ةريغو . ةيرك يأ

 خلا لوق ةنمو. اه ةنيقحال , ارابخا ربخلا تشو

 ضرافلا

 ١ لصت ملو لاصول اب ”موق عنشف

 لسا مو ّواسلاب "موق فجرأو
 جيبفل اب روهشملا عونشملاو

 لبوطلا لاجرلا نم باعنشلا - بعنش

 وا لبجملا ىلعا فاعتشلاو فوعتشلا - فعنش
 وخرلا ليوطلا لجرلاو غئاشلا لبجلا فاعنشلاو.ةسار
 قلما برطضملا فعنشلا *ل وطلا ةفّعتشلا «زجاعلا

 ليوطلا ممنشلا - منش
 قلما برطضملا عتعتشلا

 | ليوطلاو ليوطلا لجرلا باغنشلا < بغنش
 ١ شل بعمل اك ناشاذالاو ةيقرالا وم ئبقدللا |

 ار رولا احراق الم لوطا بقنا وا
 دنع بيغانشلاو . بيغانش ج قيقد ضرالا الر

 | .اهوحنو رفحا إو دوعلا يف باينال اكةدّدحم تباون ةماعلا

0 2 ْ 

 د شغل ا ةءاذبلاو 0000 ةرغنشلا -رغنش ب

 ريغنشلا يوم ةريغنشلا نب ةرغنشلا وذ ريغنشلا

 ل ةعسلا 2 موس
 قلخا برطضملا فغنشلا - فغنش

 ةليملا نيس اب امس ل افي ول اهَعتشو هل اًعر منش
. 

 حابت
 هبلع ضرتعملاك هيلا رظن اَنْنَش فنشي وبلا فتش
 افَحَم فشي هل فيشو .هل هراكلا وا ةنم بٌجعتماكو ا

 ل



 قتانش ج نطفلا اهيف نولعجي ةكبشلا ةقتتشلا

 يغب ةلاو اول ةماعلا هع نائتنشلا

 ىذا و ةنز ل ب 10 ثنشي ك ثنش

 رانلا سم نم .اىوزناو ضبفل : أي يشي دج خش

 خشن هداج شو« ا يش * دربلا 5 28 زم وا

 ةنص اسنلا خش قرف لمملاو ثدصم حش | + ضّيفل أ

 دقو . هالجر خيزتست م املا 3 اذا ةنال ةدومحأ

 ةناكحانجلا قرخ اسنلا خش

 ديقم نينغاظلل رثا زادلا يي

 ءاضعالا عشك بصعلأل ضرعي ضصأفلا ءابطالا ديع جيشا

 شكيم يا خشه :ابقو طاسبنالا نعأ|

 نسخوهو ةيسرافلابراكتش برعم راجشلارهغش 1
 تابناوهؤ .ةما/ا لجزو ةزييحاو.ةالكل سورا
 رمحا عبصا ظلغ هي ّلصا هل كئاش ضرال اب وصالا

 نسم اذا ديلا غبصي مدلاك

 نم ميسجلا ليوطلا حاتشلا * عّتش هيلع خش غش
 ٍياتَس ةلصإو .يفف نايتك_حاتشو حاتش ركب لبالا

 نيبو:اهعني نيتكاتلا اتم ال هلا كف زق ةاقحلا لال
 * لبالا نم ليوطلا مسجلا حان ةلاو حانشلا *نيودنلا

 مشا +« ةيحاَتش تركب ل اقب . حانشلا لو الا نم ةيحاَملا |
  ىراكسلا ظ

 ليوطلا ف وشل نثلإو ف 0
 فنا جاتا * كال ةنع 1 ها يلح خسعشا ال

 آس ةنع ام لفنلا نم فشلا + لبجلا||
 ةيوضشل او بوش ا «لبوطلا بقتل! بوش

 رولا ةرقفو لماكلا ىلعا ا

 رخو فدك ذرب
 . ةلوملا احب فيغشل اكلب اولا ىقخشل | يغش

 ةووشلا| دي ضل لجرلا يغشل أها يشل |و ا

 3ك بلا ميدقتب ةزفخش لوق وقل 0-0 او. ,زلاو رثكلأ| |

 بارغ ةنص يف حامرطلا لاق .كلذب بارغلا فّصوبأ|

 دال وا يف ين اطاأ مزخأ نب دعس لوك ةداملإو ة 44 يطلأو انكي بوش أو. تا 2 لبجلا ىلعا باتشل |و ْ

2 
 ا نيل

 | 0 ل 0 قوق ل بذخ ند ف 5 الا

 0 ةباعلا مالك نموهو. لولا

 || +ركذّيس ماعط وهو خدتشلا لمع لجرلا خدش
 | نم داقولاو دسالاو زنتككلا ليوطلا ديدشلا خدتشلا| 8

 ظ وا ا 0 م مدق وأ | اراد يدنا نم ةعنصي ”ماعطو لينا

 ةءناتشلاو خادتشلاو حاقتشلاو حدتشلاو ل اض دجو
 روكذملا ماعطلل خدتشلا ةخدتشلاو

 ج دخلا لئاملوا فرشملا ليخلا نم.فدئشلا
 فادانع

 ل د ش يف لدنش
 ٠ ىو .لع 0

 | شحاف وأ رويغيا ةرب ذنشو ةراذنش لجر زدس

 | ةماعلاو .ةيضفو هب حمس وا

 | بيعلا جتا راشلا + ًابلصتم مح يا لجرلا رْثَش لوفل

 ةباطنلا لاق. ا 5
 ناعز 6 ودع

 * روسلل دلع رصقلاب ىَراش * ا هال : ةئاملاو
 يتلا ينج كلف ل افي ديئاسصلل يظل يدم مرأتلا
 اذا غييسلا ةريتشلاو ا * حلاصلا لجرلا ةيشم يا

 ةردنشو رانش لجر لاقي. بويعلإو رشلا ربثكلاو

 ركذيسزينوشلا -زنش
 برغوث لاقل .ابيدشلا قلص بّرتعلا
 ةنوةخ إو ظلغلا, ةرزتشلا

 ثان كلا

 0 ةال ملا نم ةعطقلا وا ةغضملا ةئشنشلا

 هك 2

 ةباع هيلع رذذ -رنش

 رانشلا عنش ممعرالولو ٍ

 اهفرعا عشقي ممهأك ةنويرضب ون اوناك نيذلا مزخا هينبا

 مماح كلذ ا ليقو مز خ يفّرم اك مزخا نم

 ج مركلا ِ مزخا هج ىفتقأو 5 نيح دعس هينبأ نبا

 الي
 > ح- دع 5-5 2 5

 هب ولعن اصونش صخشإ صنشو صخشل هب صنش

١١١ 7 



 واوب رفا 0 :ثو٠ ونش م 1 ناش وهف هو

 قدزرفلا لاق .ةنم ادبتو ماطعا

 .ةيلهاج يفرمالا اذه ناكولف

 هنراق مااا صغو أدب تّئيش

 كو ًاهوركم ن ناك لوهجلا ىلع شو هب تررقأ يأ

 ري انفي يالا ٌيَدو .ًاليج ناك
 ةفاغلا * |وضغابت ًىنأغت موقلا ًاناشت +أدش عع هقكو |

 ىارتبالاو ٠ ككلش نارتركلا رواد نوف لعافما|

 كوم ٠ ةّماشلا* اج يعي هدول ناإ ا

 ءوسو زجزابع عم ةضغبلا ةكامشلا * اوش جةفناشلا |

 مهيب راق ةيزرفلب يل ةيئاََش لور *

 رتسرجالو ةدئالل ة ةروس فو٠ .ىأنشو ةنانش هم 7 ءاضياأ
 43 ظ

 قلَخ

 داع وهو. مفمانعي معضغب ةدش يا موق ا 59

 ل 2 1

 | ةيسدلاو :بفرعلا نم ةلياقاة ود دزاو قدرا م وأ

 »د |

 عفاش * ( ينانلا ىلع ) يونس ( لوالا ىلع ) ياش
 مي اندفع م اكاج هال يقلا لاملا|
 هادف نإالو رمان جرم تجرأ ةئاغأ
 عيجاو دحاولا ويف يوتسي ايبحم ناكولو جبقلا أتفكلا|
 ةانشملاو ٠ نيالا يضهيو يذل يجو خالاك ركذلاو|
 هلجال ضغبي اعيطسكي و 00000
 . لعانلا يس ةغلاملا عّيص نمآلاعفم نال امسَح ناك | ظ
 اليج ناكولو ضخما يشل
 ىهف بنشأ ”هرغث ناك يم لجرلا بنش ظ
 نويل لادببةيمشو ياش قو سيشل عفا ل

 ةقرو امو ديه فدعا - ةنشلا مسالاع. يات ا

 هلق لاق ليمبلاك اهلرت بزعلاكت اال

 ا

 ارّزقملاو ززقنلا ”توئشلا «لعافلا وا لوعنملا ىلا فيضأ |

 طارقال كلذ ةلليق . ريمح كولم نم فوني نب ةعيدط ا منش وهف درب ,, انموي بنشو ٠ .رانع . يف ربع موتك أجيم

 لزب ملو . هب سقف نم نوكلم اونوكي ل مهل كلملا | ةدحوا اف لضم طوب دوا ناعسإالاب يف ةيوننعور دزه

 ْ .ةناكم كلما ىلوتو ٌييريمحلا ساون وذ ةلمق ىتح كلاذك تعمس

 | كلل اه انقل لبق .:ةدئارلا_ عيضالا ةرتتشلا لِفقَو| كاتم تلقف نانسالاو ملا درب, بدلا لوقب ةيمصالا
 ظ دنع اًضيا ةرتنشلاو .هل تناك رتدئاز ,عبصال روكذملا | كللذب داربف علطت تديح اهتد> وه نولوقب ًنباعصا

 طظيغتلاو بضغلا ةماعلا | تكتحا نونسلا اهيلع تناب اذا: اهنال:اهتتارطو اهتادح| ظ

 ءزقنلا ملا يذ 7-5 ا وبنألا وهام لاقف

 نعل ةوح اهمتقش يف هايل
 ند اهباينا فو تاغللا يفو

 ةدح اهيف نوكبال ةثللا نال ”ييمصالا لوق ديوي

 | هللا ةحر يلا طخب تدجو ٌيزّرطملا لاقو ( ّيرهوج )
 | نائر ةبح ذخاف بتقلا نع ةبْوُر لكس هنا ىلاعت | ةق

 06011 1  ز ز ز ز ز ز
 .نرع بتشل اب يبكت ةماعلاو

 ضيا هابنشلاو . بنش جرم ام ةابنش فقالاو بتشلا |ك

 ! رهق ىف لام يف اننإوأ ىوتاط نيل ةسيلمالا,ةنامرلا | ٠
 1 ةبيطلا هاوفالا بناشملاو

 كالا كثباتشلا * هب قلع ةبلق ىوطا ثينش

 دسالا ثبنَشلا * ظيلغلاو
 ١ ام كالا ىناسارلا :دصاربملا جريش

 اهسفن أب
 . لوصالا نم عون ىقيسوملا باكا دنعو .زنلا ةدود

 نع يف رك ذر بشر ابخو

 ةماعلا مالك ن+ هوهو.اكابش اطل عجةتاطلا كلبنش

 ا تادلراا نما اثيح للبتسملا بج ةلبعر ةليح
 ةياث مهضعب دنعو ر دادما

 اهوخنو قاروالا هيف عّضوت دلج نم سبك ةئثشلا
 فل |و:) ةرتنشلإو ةرتنشلا * ةقزم ةبوث رتدش

 موقو .رتانش ج نيعبصالا نيب امو عبصالا ( فيعض

 | رتانشلإو ٠ عباصالا "مخ هسا رتانشلا مخ كتم
 | ىهو وتانشلا اني ةنمو . نجا لها ةغلب طارقالا

 - ع

 يطغت ةقيقرلا ةقرشلا مدنع ةنموإ ةآزملا

 قح ممر ربمح يف دال اب قسفي ن نا ا ا ناك | ف



 د سس سس سس

 ل ٠

 مش ظ

 اهدحا ”ئاماعت اماهتو .رقلهم يف ةمشاوا ةمشوبعمب اممشن
 بلط اًمأتشماا بهتسإ وب هش تيب اما هد) ةهشإو رحال
 طاخلا لخذ لجتزوا تامتاحا فر نة نو دعم نا
 راعتساف ةقشنتسا دارا .وقلح يف ةلخ داف ةيشتساف هفنا يف

 يغلا ةّءاح ةماشلا * ”مشلل قاشدتسالا ريعتسا اك كلاذ

 فنالا نحو ٌردصم ثلا * ةماشلا ةّيفلا ريدقن ىلع

 خون وه نييلكتملاو ءايكحلا دنعو. حاورلا كارداوهو
 . بانالا ةّرقمو موهثملا ىنعم كردي ةرهاظلا ّساودلا نم

 غامدلا مّدقم يف نيتئئانلا نيت دئازلا يف ةءدوم ةّوف وهو
 لوصو قيرطب حئاورلا اهب كَردن يدنلا يتاح نيتويبشلا
 (تافيرعن) مو شيخحلا ىلا ةحئارلاي ذةينبكب تكلا ول

 مسإ مشل اب كردي امو
 .ةزفانملإو.ةيئاللآ رابدغاب والا. ةيلث ىودنو كرمالا
 يراني د رفانهلاو بط الل ل |ةيف
 ثلانلا .ةذما> وا ةوا> ةّكار لاقيف . مط ن

 1 كح 38 لا ةشارك العشا | ةفاضالا

 نيبال دنع 3 مسا ال 1 نجما بق

 .نوينعملاب يرا راد مش راد لاآي. 9 دعبلاو برقلاو

 فنالا ةبصق عافت :راو لبا كي عافت أ اضيا مجشلاو

 دورو:ولا ةينرآلا»ضاصتنإو اهالعا:ةاوتسإو اهتسدل
 عافترا نم دش هعافترإو ةبصفلا ءاوتسا نسح يف ةبنرالا

 >» 2 ا هل |

 ل يف يراصنالا تباث نب ناسح لوق ةندو .سننلا

 ةنئنح

 ماسح ةعرك هوج ولا ضي

 ٍلوالا زارطلا نم فونالا مش

 ةريغص طك عم نمل ند ”عونو. .ةغل 5 2 لاعت مانثلا

 مآوشلا ف كمن 2 م مشل كه ةرفصو ةرصخو ةرمج طاطخم

 3 هر 2. لع 1-1 مالا دنعو كدا زيبا ا

 هيو مايا هس قلو .ةضارلا ةيوف قولا

 0 ل 0 ٠ ةيابولا 0 1 ند ازارتحا ايش

 َج دق 5 يذلا ةايتفلا فرط عض و ناكم ن4 دوما د داع

| 

 همس |! ع

 * ةييطلا حاورالا نم دمي ام لكتامامشلاو . تامامش

 ميمش بسهق لاقب . عفترملا ميلا + كمشلا ريثكلا عومشلا

 عفترملا بكتملاو مركلا ةفنالاوذ ديس ”مشآلا* عفترم يا

 ردصم مايثإلاو .”مث جدامش ىثنالاو مشل اوذو ةشاشما
 ةدكرحلا ىلا ةراشالا نع ةرايع ةاحنل إو ءآ الا دنعو . "مثا
 ٌ دلعي ناتنشلا هم يوان كلذؤو. . تبوصل ريغ سس

 نم ة رح ىلا ةراشالل مومضملاو عوفرملا يف نبا ا

 ٌصدخم اذه نا مْوَرلا نيبو ةنيب قرفلاو .رتتوص ريغ
 ىنعالا ةكردي كاذو . ةكر# صاخب ال كاذو م فلاب
 ريصيلا اا ةكردبال اذه و ميسلل اظح 4 نال ريصبلاو

 ٌدَعتال ينو ةفشلا ةكرت نوبتي امناو هيف عمسلل ظحال ذا

 كاس مامثالا ديف عقب يذلا فركإو .اهفعضل ةكرح

 رعاشلا لوق لذثم نك هاك"

 ىئيشلا ىف 3 5 رويال مانا قى

 اطلا مارجلا عمسا الو الب

 | نم ينقزوُي فاق يا ) فافلا ةثُت برغلا هيوبيس لاقأ 3
 ظ ماهشالا ةكرم ثّدنعا ولو . ةيضلا نامت هيا ظح

 نآءافتم ىزسلا ين ٍر عيطفل ا لكحل

 تسلا انهو لءاكلا ىاليكلت نوكالو

 هيف عقب الف ةصاخ نعم نم بكرتي زجرلا نا يا
 وصب الو . للاب

 كسملإو مثلاب
 ٌ 2 ل ِّك

 ةنيش لا + ءايتالا دزؤم ( ةذفلإ يف ونا كاد
 باينالا فارطا ةديددلا ةفيفخلا بالكلا نمو . ٌردصم

 امش ومني لجرلا امث
 0 اير ةردقو ين قو لدبم ةْيار كب

 لسعلا مو 17 عمشلا اهلا
 7 معو عنم باب نم ) ةأنقي هت تَثَو ا

 0 عا ها حا 226

 8 : انشو ونش :هلسمو ةأشتو أنشمو غاضعو 1 شو أذشو

 ءوسو ىايواط اًطانؤم ١ 66 ا ةضغبا اأن :ثو دو انآشو

 اه

 | زجّرلا 0

 | هيف ال لماكلا نم تييلا لع نا

 | * ةناشو هرمأ الع (ٌيواف )



 ممش ليش

 ابا 1 يملا ليلق يش يا لمس الا ةلخنل ١ لع امو..ًاليلق يا لبالاو
 اصلا ىوساّنامدن ثرتخاالو ليش ثيعبلا لوق يف لمتلاو . لامثأ ج اهاح نم يفب

 لامثلا جير اهبلع تيه اذا ةلومشم نان لاقبو قراع دعب ىتلأ هللا شعني دقو
 ةنيمكت وا يللا قامشلا لمتلا نم تينشلا هللا عيج دقو

 نم اهبلع ام طنل ةلغغا|و.٠ عرسا لجرلا للمث.“ ةتعمم ام يحرج َرَمع وبا لاقو .لمتلا يف ةغل وه ليق
 لوا ,ةفانأؤ. لاثل اكن يلا ٌدض لآلنلا 3 00 ل قو يل ةليشلا » تيبلا اذه يف الا كيرحتلاب

 نظل يدا اطسلا و زاتملا م ةنووت مز ةينقت قا |!!نمقلإو ايذدلا ةليَسْ او. تالَّمَش ج وب لشي ةفيطنلا
 ىلع ام لاقي ٠ لبل ام ج كلاذ ريغو نسانلا نمو رطملا | يتب امو :ةلمشلا ا ل اهشالا ةّكيه ةليشلاو
 الا نم اهياءا نيش ةليلق رام يا ليل امث الا ةلففلا قذعلا ليلا * اهلج نم ليلق يب كمت اا ةلغفلا لع

 ا نفاد نراضسالا بكشيا قلم قول اها يليلا اهلاو | ويش |: ةفيرسأ يا ليس فان + ةس ليخلا لئلا وا
 جاجا لاق قذدلا ةعرامتك 4 كاواخ هيل لولا .تايلكلا ىف لاقو . ازدصم
 اتليلاعو لن اه ابن ءانلما طار نسى درتدغو | يعور لكلا لوانت يس لاغثالاو دتائزجل
 دل فيدو قوتا ربا 9 َرف يا ليل امش |وبهذو 38 دحاو لكب مهما لطب نارا لاواجلا

 ايرينا يا ليف هتان طيطامش محلا ا نأ ءلدبلا نوانبلا ىعدو. ارتحل هريغ

 عت 00 نم ) مو يَ هريغو ناحيرلا مث رح رحاوب . قلعت مدعو دار ةنالا طر كب رلخأو نك

 ةيئار ذخا يرش غزل 2 يا اعش 1 لو موت عفدل وب 5 دام ةاحلا دنع لودتلا دكوتح ىنا

 رعاشلا لاق. ملاك ةعا# |الكو لكب نوكيو . ضعبلا ةدارإو او لكلا ركذ يفزاجلا

 رارع نم ةيشعلا دعب اذ دجخرارع ميهش نم عتت | :اهالك نالجرلاو "5 مونلا هاج وحن عمجإو انلكو

 كلبقاب دوك لع باب نء. امش امعَش مشب لجرلا مثو | نم ةوث ءيثلا نم لّدبب نا مدنع لامشالا لدبو
 ريثخا ليوا ل 00 ل عفنر اافلالاو .ةيلع زيشل | ينعفن و وب اظبتريل عريض اكباتم ةقالغشم

 | يش *

 ظ : أي ةريخالا ميلا لاادباب ةتيمشو ةتيسش لاقي 4 ةهش ايمثت | اط لق .اهنم ةدرابلا وا رمخملاو لامثلا ير لومشلاو

 |.رخالا اهدحا مش ةّماشم اماشو . ةمثي ةلعج ايا ةمّمشو ةنصمك ةةصع اه نال وا سانلا اهحيرب لمثن اهنال كلذ
 الن وزير ىتارتي ىتح ةنم اند ٌودعلا ماشو | ليقو . مهضن يا اهييراش لمش عيجت اهنال وأ لاغثلا
 | رظنا يا ( رمالا لعف ةغيصب يا ) رمالا ىلع ةمماش | ليوسشلا * هب بهذتو هكايف لئعلا ىلع لئشت اسهال
 اًمفار يم اًماهثإ لجرلا ماو .ةنم ٌندإو ةبراقو هدنعام | نيل اًدض لامْيشلا *لاثلا جير لمْيَشلاو لمْؤَشلاو
 رظبلا ( ءاسنلا .ةنناخ يا ) ةضفاخملاو نانا ماجا .ةسار | لمشملاإو . ةرسكلل اًءابشا كيلا تديز .لامشلاك

 ئرافلامشأو. .ةمثيالمج بيطلاةمثاو .ًاليلق امهمانخايا | فيس اّضيا لمشلب إو .روكذملا ءاسكلل ةلمشلا ةلمشملاو

 د ةنع ”مشإو .ركذرسو ماهثإلاب هيلع فقو فرحا | لاهشملاو ٠ وبوثب ديطغي يا لجرلا وبلع لقشي ريصق
 اذا موقلا مثا لوقب ةيالكلا تعسو ورع وبا لاق | لومثم |ىلاقو . قالخالا ثضرملا لوهثملاو .ةفحللا

 | لوفن ليلخلا لاق .ًالامثو اًنيِي مهوجو نع اوداح | .لاامثلا جير ةتباصا نم اّضيا لو ءثملاو. مذلا يف ىثالخملا

 011 اواوولم يوب ومر الم يممثأ يلاولل |١لاغلا جير يف ةدئوملاوا اهتم ةدرابلاو ا رخل ةلوهثملاو
 يمل .هديربال يا مشي الوه اذاف اذكوياع تضرعو 3 يالا ةماقملا أ يف يرارحما لوق ةنمو



 ليش ليش

 ا

 لاقي . كلذ ريغو سانلا نمورطملا نمو بطُرلا نم رسنلا طةسم ىلا شعنلا علطم نم 7 شعن تانبو ||

 انباصا يا ةلباوو ةيوص انأطخإو رطملا نم لمت انباصا | ةعرو لاّمشلا ته لاقب .ةفصو اما نوكيو .رئاطلا ||
 || سانلا دلا نم اكن تبا زو. ةنمريثكلا:انتاقو ليلق يش ةنم شربالا ةئذج لوق ةنمو .تالاش عج لامس

 تالا يلون نلقرت "هلع ف تيقواناهتَر ظ مدل اب طلنخلا لمحل ماغل ىمْسألا +« قوش ىفنالاو

 | رفح لاق .لئاعث ج عبطلا اًضيا لايشلاو ٠ نينيميلا لوف باب نم ارشد ار خ مليشو' لياشوهف معأ

 | ةهيعاشكلا ب مالغعك وت اضيا لاوشلاو .ريغصتلا ةنم جرخم ال لح واكو ةهليسو ىلع ه هرآ داو 4 هل ظ

 لايش ةقانو .ضفتت ًالَثأ ةيسكالا عقب اهفانعا تّدش | يا لماش ٌرمإو .لعاف مسا لياشلا * هب طاحا رمالا| |
 | ليتل 4# مكاشتي ؛ ريط لك لايش ٌريطو ةعيرس يأ رسموا + لايثلا 0 م 00 قّرفنم ريغ 0

 :ةنم ليحلا ليلنلا وا قذعلإو لالا يرو ٌردصم |هثلت ناَقّرلا لاق. ,لامشلا لاقبو اًضيا لاغغلا| |
 هللا عج ل اقي .دض ةنم عينجا امو رمالا نم قّرفت امو | نم ٌبمهت ينلا حيرلا رّسكبو لاكَشلإو قاتل اذا |

 | تربه دكلاف قل اهلا رو تدصم لعل عم | نيل ة ملط توني تاتإفال هاير نيستا

 زيح يف «ءوفول بجوملا مالكلا يف دئكوتلا نون لخدا طيشنلاو ليوطلا قيقيشلا

 لاّشلاو يفلاب هل اًبيبقت اهّبُر نم دافتسملا ليلقنلا | ريخلإو :لاعثلا تاذ هذخا ًالْمََش لشي هب لمت
 ج ةقئوم نيهلا ٌدضو ةروكذملا جيرلل لايشلا يف ةغل نم اهبلعام طقل ةلخنل او . تدربف لاثلل اهضرع

 | ةناواطيوبب دهاؤلا ظنلب ل امشو كيش كئاظو كعأ: | ىلع ىلع ذا ,ةدبوا ايلتاقإ» دانا ماكو تسلا
 | لوق ةنمو . ضرالا نم بونجلل ةلبانلا ةهجا ىلع لاهثلا | تّلَمَشو .آلاهيغ اطل لعجو هدو لاعشلا اهعرض

 ظ يننملا ا ا ةايسشو الات هير
 اا اكل يتحن جيرلا أك ىنأق يلد ىلع الينع ازاي المس وللا لعزل ا

 دانعم ناكةنال كلذ هل لبق .ةيباحص نيلامثلا وذو َة ٌهلبِإ و.ةتلبق اًحاقل ةقانلإو . لاغثلا ب لوهجملا
 | نال عقاولل ثفل انموهو . ميج لاهثلإو نوملاب لمعلا 5 اهراغ يف ككحتو اباعث يف لخدو ةتفخا انل اًريعب

 نوفل لاقل قرا نس ناك ليها كراع الات هر 3و مالمشي ميشو ماخشي موقلا رمالا - ص نع

 5 ساما و مع لعفا باب نم ارش ملمثإو كلذ مءاصا
 يءرك اوباصا دق ينأ وجا ىلا .عرسا لجرلاو .اهب هَل ةلمشلاب ةلمش * ركذيسو
 | ايلاش نمانغلا ةاداعا نفل نإ اه كنج ناكل اه قاذعلا عرفا !>د موقلا لمثأو

 | ىلعو دحاولا ىلع لطي نا زوجي نيبوحنلا دنع لاميشو . لمشم اذ راص الفو . هب مهعاًرش موقلاو .الامش

 [لئاشلاو ٠ ( ص ل د يف كلذ عجار ) صالدك عيجا | الا بطُرلا نم اهيلعام 2 .ةليش اطعا اًافو

 [لاتشلاو.تانلالجإ او تاي الا جازتما يةيفوصلا دنع اذاف. ٍنولتلا ىلا فصنلا تلا اًحاقل كوش لحن او .ًالياق

 عرزلا نم دعو قتوكاغلا عرحي ةمسو موشلا اضيا لمغاًاليمغتو ًاليغن ةليكللاب لاك“ 9 ما ليق الكاهن ا

 | ظنلب ةليجش اط لوقت ةماعلاو . دصاخملا اهياع ضبقي | هبوثب لقشإو .رمث هنجاحيفو 00 لاير و

 ا اذا ال | كالذكو سلا ضصاخ وأ ل اذا ةأاشلا هيلع لةشأو' ا ار يفرك ذي هلكت امشإو . هدب

 أيا ميش هللا قكفو .مرما نرم تتشت ام يا ميلمث | كم ةبعكل ابا رادملا مطحلا لوح امؤهو ) رثحلا لبق
 | ليحلا ليلقلا وا قذعلا لثلإو .ةنم عمجا ام تتش | تناو كلنبع .نرع كلبقتسا ام وا ( لاعشلا بناج

 لانا



3 

0 

 .: رخآلا لوقو

 ارساو ًاليق مهيح انحيأ

 ريغصلا لفطلاو ءاطمشلا انع
 +اةنفللا لا اهنم ٌبناج بطرب برشا :ةناظيسلا
 ربرحلا وا لزغلا ةيكو ةرذلا ةليفس ةماعلا: دنغ ظومشلا
 طولخلا طيمشلا * اًضيا طيشلا اط لاقيو .ةليطتسملا

 روكذ مهنصن دالوالاو لبللا ةلظ يقابب وطالئخال نصل !و
 .رضخا ةضءبو تاه ةضعب ام تابنلا نمو .ثانا مهفصنو
 نيالا ال اسال موا لاو ردا ني 1وزد تقع
 *اهلعشا يا لأن ْذلا طيمش ثءاطو.وبيط نم نيقح ماوه
 نلت هل ازن غاري طاناعت عام يان طم ادور ظمشالا

 لباوتلا طاتشألاو . ناطيشو طيش ج هاطمث ىننالإو

 ظواخلا طومثملإو رم طم هدرفم

 ج مهريغو سادلا نم ةقرالا طاطييشلا - ططمث
 يا طيطامث ٌبوثو . نوقرفتم طيطادش ”موقو . طيطامش

 ةقرفتم يا طيطاش ليخلا تءاجو . قّيشنم ْولَح
 طيطيشلا * ليوطلاو طاطمثلا ظوطتشتلا *اآل اسرأ
 طاطشلا

 كرش هيف ملل نم ةعضبلا هابط ملا جي لطقت
 هن ةطلخ ئثلإو . ةعنم اًظيَش ةظشي ةظمت

 ةظمثو .فنعلا نود ةككرحو ةئمتسا اًنألفو .ًالياق ًاليلق

 .ةّدشب ايل طاخي مالكب ةءّلك ضبا
 بعل اعيتَمو اًءويشو اعبَش عمتي لجرلا عمش

 تعبت اذا ءابقنلا لوق 0 قرات اعؤمتت يثلاو 6

 ةسيع بونلاو .ةبعلا ةعمث * تفكذت ياردباا يف ةرافلا
 باذملا مهثللاب طهتش للط وجو ٠ باذملا عمشللا ف
 دام املا يف ةروراقلا نفد ءآيميكلا باعصا دنع عيبشتل |و
 جارسلا عمئاو ةيعابشلاءارخالا نم اهيفيلط سس احلا
 ان( كو ميلا نيكستب عيشلاو ) عيشلا 2 8

 *« عومش ج ةعبش ثةدحاولا لسعلا م: مو«وهو 1 عصا

 نيدّوملا دنع ةعبشلاو» تابع 3 عبشلا ةدحاو ةعّجشلا
 0 ليوطلا قوشلا # راغ يشن كلو ل لجرلا قمشن | ممثلا عاب عامشلا 27 ةراونقلا هيلع كيّحدا قبقد و

 1 1 3001م 1 ام اة طلاق 017: 07 نسلط 7# تونا
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 .كروضل | بوعللا 33 ازملا ءاسنلا ن“«ع وي لا جةعناص و

 ينتملا لوق ةنمو

 ع وعشلا دوذاووبللا نان اسما ف هز اهل

 شاق عيشملاو - توم أ 1 هيف 0 ناكملاو د ردص٠ ةعبضملا

 ”لطولؤم ياه عومتم كافيا لآبلا عنأ 5 ضر

 ربدعلاب

 عمش ند ةكر رم عمشل لآ اهيلع 18 3 ةرانملا ن ”اعركلل

 نيدعامشو تان ادعت 2 ةيسرافل اب َناَذو

 ا دلال لكنا جرا طنا كالبش
 ردابت تضكر ليخاو ٠ اوقّرفتو اورداب باطلا 8 مونلاو

 ظعن ركذلاو. ثرشتنا لبالاو .ةباطت ءيث ىلا

 لعمشت#*مهتار ة وأرق دوهلاو.اوقّرفت موقلا لعمش
 يف 7 كقّرشا كدلييفا لجرألا لي اولا .او رت موقلا

 لوق ةنمو .إوقّرفنو هيف |ورداب باطلا ُْ موقناو . يضملا

 نعاشلا

 يدانب هتراد قوف 17 8 0 رعاد هل

 اان ةفإو مترا كبق كفكو ةعرسم تضم لبالا تاعمشإو

 وصلا ةعببر لاق. ةيئماعب
 ابابإلا ردتبتريطلا ٌيِرَه تلعن ايم أك
 (| رجح ن؛ اسولا) اق. . ترش ةناودعلا ِ ةراغلا ناقل

 ظ د
 00 بورا دعب 2و

 انوبّوفنملاو ؟ من اهونب ,

 أ ةقانلاو ددصم لا + قار لا ةقانلا" لمبملا
 ةظيفنلا ةقانلا ملعيشملا * دويبلا ةدارقو ةطيشنلا
 لوؤطلا "و1 هرما يف داما: تةيرطلا[تفلفمل لخرلاو

 ةداح ةعيرس ها ةقانو٠ نبللا نم ضماحنإو
 يا لوم ةبرقو ٠ ةداح يأ 1 ةمزعو٠ :ىدعلا ف

 ةدايزب رانلا لاعشا نم ةلكلا قاقتشا لبق .اهقامل اس
 ماللا ةدايزب برطلاو عومشل ا نم وأ ميما

 ا كا مرر طيس اوم مب ليف ا ئد



 اذ. ةيدايشلا |||

 نع رقاب قكياك كحافلل قذر كجاومر وكلا ١

 ةيفوصلا دنع سل إو . ساغل | نع ةرهزل ابو ةضنلا|||
 دنع سهثل اب ىكي دقو. ىلاعتو ةناهعس يوك /1 يارونلا يف

 ةعطقو لا هسا * ضيحلا نع ماعلا هكسن ضعب |
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 سلا | ةئئيبب ىلا نم قد سيدفل دوا ]باهل ويلا
 نم هو .همتث دنعا اهب بذل ةنازخما وا بابلا ةّرر اهيقأ |

 هك ا سلا

 يري و ةيسمشلا * تاسمش ج ةماعلا مالك ا

 ماو ناك

 نمو سل | رح > ن. ابلما> يتنل ديلاب لمحت ةلظمو ٠

 دقو ةيزهلملا تالخ ةيويخلا فورم او داكعبا رطملا

 باسح ىلع يت !ةّيسمشلا ةنسلإو.فر حيف ترريكذ
 دنع ةيسمشلا ةعرزملاو .ريقلا يلايل ال سمشلا مايا
 عجرتو اهومخو رامثالا مايا يف اهباحصا اطزنت يقل | يفماعلا
 ىراصنلا دنعساّمشلا * ةررتسملا !منطاوم ىلا كلذ دعب

 ايس ج مداخ تايم 00 وهو.٠سيسنلا نود

 ةناكترمخلا يقاسل نيدلوملا دنع سامشلا لوعتسي دقو

 مهضعب لوق ةنمو.اط ابقل سومشلا نم ذوخأم

 ةرمخو ماغلا قابطاك ْلظ
 ٍساععلا دي يف لج سلاك

 لوب مهضعبو ىراصنلا دب ع سايثلا ةقيلذو
 ل رار

 ةيئاك ةؤلف ةماعلا ادع ساتان كارلا
 نست ث ج سماغلا لييخلا نم ضوعتلا رتل ا

 : ميولا# ةدلوب تيوس رخو سشوأ |

 ظ

 ور -

0 - 2 

 اراك
 ن٠ ليضفت مسأ سمثالا + سمش وذ يا سوت ”مودو

 نلف لخلط ال
 كعب لبقت دول |ب اوليقي ناف

 نسا 1 نحن اناف الاو

 ديدشلا ٌيوقلا سّيشنلا * اعانتما غلبإو بأ دش يا
 سمئلل بصعملاو ةيغ ليلو

 ةذّوعشلا نم بمرض ةخيرشمشلا

 يعم 7 ز ةئشقشأ اك ةتشمشل 3 3 |

 يثملا ةعيرسلاو ةيخرتسملا زوهتل نيععنلا

 (|قذعلا كل ةنابكلا ىلع قيبام عخاشلا -م نيش
 |ةغلابلل ةيشمقلا ليعتست ةماعلاو 2و ناكل
 2 مثلا ِى

 | نهرو اعراس مرام ات ب الابار

 ضمت صمشي لجرلا صهثو .ةبرض انالفو .اقينعوا
 |سرنلاو .اهصمش ىنعب باو دلا صئمش * مالكل اب عّرست

 ظ سه ع يع ا هموجت
 |تلفت تاذ يا صالمو صايش تاذ كيرا * رعذ

 يا صاشل اب هذخا لاقي .ةلجعلا صامشلاو . سالغإو
 .انمزا يا انصامش ىلع رالف دعق لوقن ةماعلاو . ةلكقلاب
 ظ ةنز نيبسل اب سومشل البل عى: صولشلا * حرب ملف

 يا نصتشتم يث لاقي .٠ ضيقلا صيشتملا # ىكعمو
 ةبطرلا نم قس يا صشتم ٌسسرفو . ضّيقتم

 | قرض هيلع رصبش

 | تطيشو . هلم ةنالاو .ةطاخ طمس ةطمشب *طّمش
 |لجرلا طمشو .ةقرو رثتنار جل و . اهرسب رثتنا ةلففلا
 | يا ثلا طمش لوقت ةماءلإو .طمثا ناك طيش طمشي
 .|طممش ضيا نولوفيو . ةعلتقا يا سرغلا طمشو . ةسلئخا
 || يفو .ةطلخ ةطمشاو كيا ةلطمت د اعفتزاف نخب لا ثابنلا
 |.اوطيخأ هباحصال لوقي ناك علص هنا ورمع يبا ثيدح

 ظ ةرمو وغنلا يف ةّرم نوننلا يف وضوخ يا اوطْيَش ىوربو
 |ًطمشاو لجرلا طمشإو . ثيدحما فيس ةرمو هقفلا يف
 ناك طاطتمثا ًطّايشاو ًطاطيمثا ًاظاهثإو اطاطمثا
 | اهطامشأب ةاش عسن ر ردقو. .لعاف عاطل + طمشا

 طاش ج لبانلا طّمَشلاو طيشلاو طيَشلا * اهلباوتب يا
 در هكا ليز ار فاني انمي هيسملاو نظاقتت

 | نرعو .ردحاو ناكم يف سارلا رعد ضايب وه ليقو
 ||لاقيالو ليق . ةمللا بيش لجرلا يف طيشلا ثلا

 رعاشلا لوق هيلعو..ةاطمث لب ةابيش ةأرفل
 امد اباغ لوف اهتفمت احلل رخال نم تسر

 بهاأذ٠ نوتشعي ام يف سانللو ليلا لشمشلا

 لفل ١١



 سمش سد

 ظ نم“ رنت ناالا لهأما نم ةبقاع نسحا محا نا يأ اهريغو لبالا نم عيرسلا يفغ يفلاو ل وطلال درسا ١
 * محلا نم خرا تقولا كلاذ يف لهبجلا ناف كبكري *«قلخما ةليمحلا ةنسولا ةقانلا ةل درمَشل | * ىلا نس

 عني يذلا نسا ومرت ووش وذ مايالا نم رانك | اًنيكأت هرخآ يف ةبسنلا هاي تديز .ليوطلا 515 ا

 ءالمملاوبا 3 اق. سم|وش جرم مك ةرهظ اهوحنو يرو دو ٌيرسنتك ةينصولل ْ

 تنم اذا لالجلا يف سمإوش لي 1 ةادْرَمّتلإ و ىَدرمتلاناْذْرَشلإو ىَدرمَّسلا ذرعش

 يا ا كر كر ىنعمو ةنز ةلمملا لادلاب
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 | يف سننلا + ىف احلا | بعصلا لا اجرلا نم س ءاغلاو ةلثملا لادلأب لدرمتل ايف ةغل لّدْرَمَتلا
 ج ةسيمش اهريغصت ةّكوم وتاذب ةوضملا ٌيراهنلا بك وكلا ءاضلاو رض وح يلا

 رو لكاببورغو اهع ولطر ايثعاب عبجت ام يو. يوم ةريزجماب رج ضاضررتلا
 | خونو طقم ا نم ببرض ضيا سمثلاو هويعب ماك | نيو رطصلا ليوطلاب قوطرتشلاو لطزشلا

 ظ .سمث دبع برعلا تّيسو .”يدق ”فصو دئالفلا نم تاكل

 .ثيناثلاو ةيماعلل فرصلا نم 4هنم ىلع يطع د نحو يأ قّرمّسمو قيراعشو قرات بوث - قرمش 3

 دبع ةلصا نال ماللإو كة نع لولا كيلا وأ عطقم

 ” ا رعلا نالر كر نم واخ دو 4 تت ل١١ * هتهاركل ةنم ترغن اره روق هيد سنن ترد

 ماللاو فلالا طانسا دعب ةفرعم 2 اكل نأ فقالت از انما راوش اود ىفيقو عم يو شن
 . - 1 ِِظ 0-0 5

 ْ نوكيف يقرعم الي ةفرعم ام:وك يف معلا توبشأ اهنيعتل لوق ةنمو ٠ ضبقنأو ةعازك ركن ةنمو .ةه ةهرك وشل ثااو. .رعذ

 ا 0 تنجو يف اكل دعلا عم ةييلعلا هبغب |هفرص عنم ةيرانيدلا ةماقملا يف يرئرحلا
 مثلا ىلا مسالا اذه فيضأ افإو رك ةعبجا ,قراط نم ٌلخاب ٌرأيشاالو

 0 موهضعل ديعل اك ام موديعل 1 ا قئاعلا لطم لوطملا اكل

 اعاد

 .كلذ ريغو هاو ىزعلاو تالل ا ل روغ داو 0 مك رفانلا رييسملا 7 ةيزاسملا تا

 «يوسقبعل 1 هر" ىو ا 17 ”يشبع هيلا ةبيحلاو كلف عنتمأ عا 5 د ويش ويش !١ لجرا١ سمش

 رعاشلا لوف ةنمو .سيلا دبع ىلا ةبسن | جارسإلا نمالو ورهظ نم انما ا
 2 ا ”ةزهش ينم كونو هل ىدبأو رس نالفل نلفو :ر :رفتسل داكب الو ماجإلاو

 ايا اريسا ىلوق ىرن ل ْنَأَك سيشيو سمثي انموي سمشو .رشل اب هل "هو ةوادعلا
 ْ سس ع ل صاف ةأنم ديز نا دعس نب و امأو ةماعلا: هيف ا س.شلا كسك سمشإ سمشو

 | رق بع يفك ؛احلا نم ةلدبم نيعلإو .اهّرضينعب اهبح يا | *«سانلا دنعةءغلاوبلع عقوا يا انالف لجرلا سمَش لوفل

 وا. ضيا فتخي دقو . رق ٌببح ةلصا ناف دّرَبلا يا| سرامو اسايثراص ٌنالفو . سثلا دبع رفاكلا سمث

 قلطلو .اهايدعو اهريظن يا زوطاب سمت *بع ةلصا انموي سمشإو .سيشلا غةطسب ّيثلاو . ةسماثلا ّ

 |اهعاعش هيف عقب هسذلا ناكملا ىلع فرعلا يف سمْشلا | . سثلل بصتنا ٌنالف سمشنو . سمشلا هيف ترهظ

 أاهعاعش ىلعو .سمثلا يف ثلا طب لاقي .اهترارحو دبعم نبرارألا لوقو

 ةبغم نيلعاف ٌربخ | ةاييبكلا باحادنعو :تيبلا ىلا سمثلا تلخد لاقي 5 هيلو
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 رس

 لا | لبالا نم حمل إو رظنلا ءاطلا رمش او ز ْ

 رثكلا ةزيزفهشل |و لا + ى انلإو

 جدل ايش هايج را لدرزيتن قفا تيد
 ثلا | .ذمثو ذمإوش ج ذماش يهف حاتللا يرتل اهينذ تلاشف

 . ابهر جورخ ةيشخ ةقرخب ةتشح اهجرف ةآرلا تذّمَتو

 ذهشا * هيتبكر ىلا ةعقر ةرازا ذمشو . ثري ةلخت اوأ |
 ذماشلا * دفسيف عفترت ىتح ىثنالا ةيلا برض شكلا

 قلما ضيا ذماشلاو .ذمشو ذماوش ج لعاف مسا
 #١ 50 7 دكا ام اوشا افلا 3-6

 يف عتيل مركلا هسا لسا باخ ضعت هرج زم
 يف ,ركلا لعجا يا اهم يف ةليحل لكما ةنمو .اهيلع

 قئاللا ولم يف ءيثلا عضول بّرضي هلق
 * بّئذلا هيلا ميدقتب نانّمششَيلاو ناَدمَشلا وب
 ةماعلا ذشملاو ؛ ناريطلا!ةعيرسلا ةذمنسلاو ةنمثألا

 ليقو. عيا طيرسلا راذمثشلاو رّذ.شل !ورّذمشلا
 * فيخخلا طيشنلا مالغلا ةرانّمشلا * ةبادرّدَمَشلا

 زذيمث ٌريعب لاقيو .عيرسا ريعبلاو ةراذمشلارّدْيِمَشلا

 قلخا وسلا رّديمشلا ليقو ٠ عيرس يا

 .الابخم نارام رغم لجرلا رع

 ىنعب لجرلا رمش * ةرك مرص يا ةمرص لخغل و .ةصلق
 ةنيفسلاو :ةعفر ِهيقاس نع بونلإو .ةصاق ٌعشلاو .رمشأ|
 .هجردا فيسل ابٌةرهشإو ٠ فخ ورما يفو .اسرا اهريغوأ |

 رمثإو .اهيفلا ةةةورط لوجلإو .املعإو اهشمكا لبالاوأ |
 رمت ىنعيرشنإو لجرلا رينو .هل أي رمثنو رمالل ظ

 رواش ةاشو . لعاف مسار ماشلا * عرسا سرفلا رمثنإو ظ
 ةاشو .رياشلا ثنكوم ةرماشلا *اهنطب ىلا اهعرض ضنا[ |

 ج نانسالا شانساب ةقزال ةرماش ةئلو .رماش ةاشكةرماشأ |
 يلا ريشلا * ةيرصم . جئايزارلا رامشلا * رماوش ||

 هلا نب رمثو . بّرجلا رومالا يف يضاملاو دقانلا ريصبلاو

 ةيرزلا ةيكرتلاذ؛ ىهو كيكو يهش لئقف اهاناوا فك
 مما 9 0. 0 2 :

 نوكسب دنق ريس لاقي دقو . دنق ريس تبرعفأ||

 رج سبا

 ظ اطخو ردنق 0 رمسب 5

 ظ اطخو جباوص 5 اني قوفاإل

 ا رهرلا رفطاوعدابن ةرمشلاو او . دساغنالجرلا ةيشمر
 ظ .جئايزارا اب ةايطالا دنع فّرعيو ليطتسم ا
 اهتابخ نم ءاتشلا مايا يف اهراصبا ٍلظُت تايحلا نا لبق

 ظ يارا اهزاكوا م تجرخ اذاف يضرالا تحن

 ىلإ 2 اطرس يب ةرمثلاا ناصغاب لمغكت
 | ظ ع 0(

 ا فا يرمشر ايرعشو يروشو' 0  لجرعدب دش
 م 01 0

 ا يي < تك <

 يا روش ”ةقانو. . برو روم .الا ُِث 5 0-0 5

 | .نانسالا خانساب ةقزال يا ةروشتم ةثل * ةعيرس

 قليلا ةئانلاو تملا ىوم الا يف يضاملاوُدللاَ رض
 هقاس نع ةليذر مشا رمالا يف دعما ديري يذلا ن اما

 قمم مسا نعل ع رام لا يدا جرمش

 *ةطاخ ةمالكرالفو.ةتتاضح تدسحايبصلا ةنضاخلاو

 |يا جاربش ببذكل اني .بذكلا نم طلخلا جاّررملا

 بوثلا جّرمّشل ا * ليطابالا جيرامتلاو . جيرادش ج طلق | يثلإو

 جيا ج جار جوا « جنا ىبقرلا كب
 | * اعطق باخلاب ةخرامث ط رخ قذعلا حرش

 ليبلا سارو بع وا رسب هيلع لاكتملا خارتشل | .*
 كل تلاسو تقد اذا سرفلا ةّرغو باعتل | لاعإو

 . ارهش وسفن سرفلل ل |ةب الو . ةلفجلا غلبت لو موشيفلا

 ةيرحلا هلم لاق . خيرا ج كلذ لوقب ةيرهوجلاو
 وريبص يف لما خيرامثلا نك

 ٍضرعلاو لوطلاب نائبل نم خيرامش
 ظ نم يالا نانبا لابج ةروكذلا ليفحلا أك يا

 | هيلع 0-0 0

 خجيرامت ج بنع وار سب

 نادرا #« رج وأ تابن قدرمملا - د درمش

 مح خور لآ #7 كا
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 ىأ مه ماعد ءالغتسا ةاللذتساو ع تأ .ىه ةيوفدل

 ةقافلإو : 0 2 بضع ا 0-00 ركالم

 نخل 15 اولد مرر 8 3 القا

 ف دعل ا لاقل ةالغاو 3 0 2

 مف ايأتب يا ٍنالف ينب يث: الغ ا نالفو ةاو٠ و

 اهديذخ قدف كد يقلا واد هز ويس ماجا ةالشأو

 .ايالش جل الأ نكمل هز دنلا ةيلَملا - ع هدرفم

 عبطتلا ماعلا دنع مغلا وا زال تر ءاّضبا ةّبلَقلاو
 تفييغل ا يا فيضتلا لاجرأ جر ١ ن. ىل آملا : أهتم ريغصلا

 فدل يي واسي زيلكتالا فال ذت نمابب رض نإلشلا

 تانيلش جم غرإل نمرخ 2

 كم فا 1

 ا د 7 : ري يه | هيوبيس نع

 هب عتصُ اسنرف يف ىللب مساب تي
 0 دا م انامش تمشي هؤدعب تمش

 17 اكل 015-5 ةأنعم 7

 ةثفانملل ض ع ةينا ارذلا ةماقملا ة َئ .ريرعلا لوق وق ةنم و

 كلذ عجار ) تمت اف سطع نا دعب لدجو .تّيصف

 ةنمشإو . عج اههنيبو .ةبرخ اًنالف تمشو ( ثم س يف

 هب تمشي ام هب لعفو هب تمشب ةلعج يا وودعب هللا
 . ادعالا يب تشن الف فارعالا ةروس يف ةنمو .هلجال

 ينشيالف ٌهإوه بكرب نب قفشملا نم ةنامثلا نوكت دقو
 قل بطاخي يرماعلا سيق لوق ةنمو .ةنع

 ىّرسلا جلد يب يننفلك يف ١١ تنإو

 مولي كليف ناك نم ل د تمشأو

 0( ةيئاقو لءاف مسا ةتماشلا * ةمنغ | لجرلا لتشإو . دهاشوبف نوكيالف ةبالكى رغافىوريو

 1 أ 201 امنت لات وحن يف الب ني.ئاخ اوعجر موقلا تمثنو (ةنقن الرعب عسقشإو

 مسا يت 9 قوة فاق يآ ةنمانك 56 ١ كرنالا ل اقبو

 1 هب تشن ةليلب كلا تماوشلا ةليلب نالف تامو

 !ةلنحاو 3 نوبئاخا َكاَمتلاو 0 * 0

 5 ةم اب هل 1 اذا 0000 ّ

 ويسلاو نبشلاب تيس 5 تيشم وهف م ردحال عاد

 .ايعتسأ ةالفو .ةطاخ ًاهش 6 لا

 تتتذام * هان ةنع و ةدعابتم ةطايخ هطاخ ب ونلأو

 بنعلا نموب ىربام بامَشْلا لص ءانبش ٍقااَجاَمَش
 ةعيرس ا هش ةقان +[شاجويمست ةماعلاو . 0 انادي

 نا يي ١ قم

 د ادد لجرلا رش

 | لوطلا طرفملا طوبخشلاو طاتخشلاو ايلا

 [ىهف لاطوالع اًحوُمَشو انهت زو لبجملا عش
 ظ 1 اا سرا

 ظ شق ضيا 1 وهف ركتو اًرع ةفنا عفر هفنابو

 |ءافلص ونناب شم ةيعيطتلا ة ءافملا يف ّيريرحلا لوق ةنمو

 |ةعاشتو. . حش ىنعمي هللا ةننا حش # ام ا هينا ىأنو

 *ةديعب يأ كش ةيدع ظعتو رثكت لجرلاو ٠ عفترا لبجلا
 خو تل | ةريغصلا ةرجشل ا ةماعلا دنع رجلا ن .ويشل || تم

 ةديعب يأ خوش ان لاقي. ديعبلا

 ناقل رول موش بكعم. داوم ل ميئالارتفع كنا

 علاطلا سوم يا
 ةرؤجشل ١ هذه ١| لوقلو .ربكت ةرفحش الف رفعش

 | رشلا * لاط ارارغعشا خو * ثلا ٌرؤهشا «ربكلا يل
 كلا يلاعلا لاما نم ةيتكسما ريكا

 ديح وو مايالا ىلع ىقبي هلل

 مالا نايل ير نزل

 افي ةدقعلا ديو ٠ مسقلل ةلالجملا مسا ىلع ةلخانلا ماللا
 املا نايظلاو . يىلاعلا لبحا رزه إو . لولا نرق
 ظ اكةرذتم ةيفانلا ال مسقلا دعبو .ةقر ؛ غد كانو دبا
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 للش

 كمباصا يا كرشع لقال مطل ل ولا دال

 نذالاع تلي نراملاَلَش لاق نو ردا 8 .رشعلا
 يعمل الأ لود ىلع هدي تأشأ + يع 5
 ليلا لفناو الع هيفا للا لَ .كلل
 .ردخنا رطملاو .دتغينأ لبق عاف دنالا يف ًادتبا ًالالغنا

 رسكلا ىلع ءانبل اب _لواَش * تدرطنا لبالا تّشنإو
 يا لالشال هل ءاعدلا يف لاقي .لآشلل مسا ماطتك |

 رعاشلا ل ا .نوفّرفنملا موقلا لآلشلاو .كدب لاغنال

 ةئيطق سيرف تبح يذلإو اما
 كلاهو قاب لكىلوموالالش

 مساو ردصم لآَشلا * نودرطي ياًالالش موقلا هاجو
 : ل

 بهذي الف رثاوا دا هند بوذلا بيص) تاق تما

 نمطلا وا يرلا داع اج اهتز: ديا ف ماسر ل
 ةجاحلا يف فينح ] لاش و لع ل ىعالو الامال

 دنع ةلّلشلا * سفنلا بيط ةبحصلا ىرسح عيرسأ

 رخآ قاط ىلا بوذلا نم قاطلا مشي نا نيطاّيخلا

 اهدحا لّحوَيل اهيفرط نم ضعبب اهضعب طاخيو

 تال الملا دحإوو . ةغلابللل لاَعَق لآلشلا * رخالاب
 ردخب رهنالا يراج يف ةيلاع عضإوم شو نيدّلوملا دنع
 + للملا + ليلا تال المك ديدغ .عافجلاب , غاملا أهم

 ةلَملا* اهرصب بهذ دق + اش نيعو. :لشألا تنور

 هيلع وق هو اطر تامل دعو هاملت ككل رمالا و رمل
 ةماعلا دنعو كد تو لدلغلا عتجو عونلاةلشلاو م ركأا

 ةينلاواةفا ةلملاو لوف ظوحل نع لطم ل
 هانا ببؤذوباه) اق :ةبلطت ديشبلا رمال وارتلل 0

 رع نبأ طخ ند تلقو

 حورطلا شو لش بلطمو 3
 ىا) ءاشلاو لبالا ثانانمو.للشلال اجرلا نملواَشلا |

 رعشوا فوص نم ”مسم ليلشلا * بانلا وحن (ءاسنلاو|

 رعاشلا لاق . لحرلا ءارو نم ربعبلا رجم ىلع لت
 ٍنرق لك ةيسدافلا وبك ْ

 و« "ع

 لولا ةلألا نيرو

 ولش

 ةريغصلا عردلإو عردلا تحت سيان ةلالغلا اًضبا ليلقلاو
 لع ( ةلثأ باوصلا ا) ةلِش جماعوا | ةرييكلا تت
 رحت سؤال دفنإو. ّيرهوجلا يف اك سايقلا

 1 ينو هيفا
 خان ةينملا هيف ضراع اط

 | يداولا طسو وا يداولا كي هللا ىرجم اًضيا لياشلاو
 رع نلاوط ينثر طو عا هلا ظعم ليسي ثبح

 | ىتالاو لآَش هديب نم لَا «ربظلا عم ةدنم نوكت

 ْ لشم لجرو ٠ لاما يايدالش دلو: نع

 نم لأَتملاو . درطلا ريثك يا ٌلَشم راحو ٠ لاش يا

 لينا ىسللا ياو ب ماين يف هلا نيو +
 ظ ةياسلاةباغردمألا

 تبي نوكي ب ناوزلا ليعلاو موَشلاو ملاغلا -لش
 | يل ةيّلِش رياطتي ٌنالف لاقي .رارشلا للا *< ةطنحلا
 سدا تيب محا م 006 ص 5 رار
 | مول هةر تلا يتلا ةياعلل فرصنم ربغ

 يرديال ىتح ةفهدلا ةماعلا دنع ةمّلَملا *ميلش ةدلب يا

 مولشم وهو مشنأف ةمآش نولوقي عنصي فيك
 كلا 11 زوجت ١ ىلَشلا

 لآ وم عون ةيدنلشلا - نع

 ّيثلا الشو. 00 ريا وشب لجرلا الغ
 | ةقانلاو . هيلا يتأنل ةالخلا اهارا الش ةئباد للغا * ةعفر

 ظ ريما عا لا ملاعب يقلب احاغ د
 يبعق تحمو يزنع تيلشا

 5 َّت رش تايم 2

 | ىلذاو . لا حدتلا وهو 0 ىا

 . ةريغ ةزاجإو. بلع ”هركنإو.. ةارغا ديصلا ىلع بلكلا

 ةالشإو يسوم ةرجزف ةبلك لسرا ”لسم حاضيالا يف هيلعو
 لاق .ةثوعد بلكلا تيلشا ديزوبا ل اقو . ديصلا ىلع

 | : مالا دايز

 ةبالك ىلشاف واب! انين
 0 37 هنيتم نتيران كفا اع

 و سس سس يس سس سس اساس سس سس سس
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 للش تا 8

 .ةغير لّدب رئاطلاو .ةبابث مخنث خبل لا /
 .ةنبرلا نم جرخ بمازلا تر نو

 املا ٠ دنع شتا ؛ ةنمو٠ ةيداو 20 مار 3 اًنالفو .وعبإ ظ

 ع 5-5 ةماعلا ل.ع حول اغلا ا 0 8 ظ

 وابيعأب ثني ا تلمع لأ داولشل إو ى - ليوطأ

 ابيف ما مالا هَ رج تملا + 3 2 نوكأ |

 . ماللا فيذخنو جنتل ا شما ا 0 تا كلا | ا

 اط ماك 0 ةعسأو اع اخ ماد جدك

 . نضل ١مثقلإوى ا برطضملا فيكشلا 1 واس

 نا ةنم ا ىا دل 5 ثلا نول لوقت ةماعلاو |

 ردصم غلا وب راح نا لش كسلا رواش |

 ريلَشلا| د ةأرلا 7 ةتفطت وا لجرلا لجتو لصالاو ظ

 هاملت نبللإو مل م ا 7-1 0 نيداوملا داع ظ

 ةيركاشلا 0 0 5 وه وأ

 اسك مدق يا ب 0 0 يؤلش

 صا وهو ةلوملا

 ةلؤملا نيسلاب فلسا | نؤلششل | ىنيلش

 .ةبص مدلا فيسلإو .رطق ةلشلش الا لغلغ
 ”لسرإو هقرف الاشلشو ةلشلشت ةلويو هلوب ثالقوأ

 قيشلا|ب نين

 ىذ امو رم اك مسا لاَشَلَملا * بص مدل اب فيسلإو
 ةيممالا دغنإو ٠ نارطق وذ يا لاَمْلَم

 هس يذ ماها سذللا تّيهاف
 'مم لاشاشب ليللا تفاوو

 ةجاحلا يف فينخلا لاجرلا نم لثلشلاو لّشلملا |

 علو هولا بعامل ةدنف عيرسلا
 هيلا لع وذا ةلامو.٠ مدلا كلذكو .رطنلا عياتتم

 دماء ف ةفيزح مللا لبق لغم لجرو نار
 لعارو كنا درصا علا ل

 ةنمو .ةليلق ملا ددختم هيف ذخا ام يف فيفخ ل شاشتم

 ةامو٠ ل غلشنملا بحاشلاب الفلا وضنإو رعاشلا لوقأ

 ضيي | رشتنإو قّرفت لوبلا لشلغت*ل اًهّْلشلا مسالإو .اًرشتنم |

 مدلا تالاتكو ءرطقلا عياتتم لشلشتم
 ليوطلا مهسلا ةطأشلا + نّكسا ءاطْلَملاوطلَملا

 طاش جىيفدلا
 ةغلث اًمْلَم ةغاشي أ ار غلش

 ايلا قول اب فقلملا يق ةغلا تخلل تفعله
 لا نينادلا دقع ام نيغلَملا - نغلش
 ةماعلا مالك نم وهو ديجي ىتح : 0

 درع فلعل < ةيئازلا: هازل ةمالعلا-
 مثذنع 7-2 هيي هال فض 0

 ناكملا كلذ مساوهو ١ قهاش ناكم نمردغملا ةاابا اضيا ٠

 نبلك ةءاّذل ةيفيك هل ام لوانت نم حكرفت ةف طفلش
 طيخ هي ةظيلغلا ةرمثلا ةطومأَشلا * رضخالا نينا

 ةماعلا حالطصا ن هاهو. لزغلا
 نم صخرلإو عرعرتملا مالغلا ن دلل - نفلش

 ةماعلا مالك نم كلذو .رجنل ا عورف
 :ارااو .وريغو طوسلاب ةبرض اَنْلَس ةقاشي ةنكش

 طئاحلا َىَلَش لوقت ةماعلاو .الوط اهقرخ ٌةنذإو . اهعماج
 لجرلا قائشإو . عفترا رعسلا قلشنو. ةقابطتاعا
 يف وأ ةريغص ةكمس قلشلاو قلشلا * وركف نيعب ظحل
 ةيلغلاو .ةركلا ةَمْلَسلا * نيكسلا ةاقلشلا * سيلكنالا

 000 ]ها نفوز ةتكشلاو :ةثمر اذا: هّيضلا
 ةنمو .نيلّوستملاو ةارقفلل رتالخم هبش قّالشلا * ضار

 ْنرم ال لذب دقو ةيروصلا ةمانملا يف ّيربرحلا لوق
 نم ؛ِنأ ثلا *ازاركو اًءاَمصو 5 افالم قادصلا

 قيما اج مآوملا ةوالحلل ٌثمحلا ليقو . ةوالحما حبني
 كلحض اذا ةاف خفي نم

 تقال مو هلل راذلع لقال ىلا تلح
 ٌاللَشو الَش لبالاف“ قط يملا واط ةقلخب لسا ةامازخ

 يا فيسلاب ماي ثالف سو للعلا مسالاو ما

 نم )الشو آلَ لشن هدي تلو . مدرطبو مسكي |(
 كدي لافت ال تولوق#.تبهذ وا تسبي ( لع باب |

 ” اكو ملافو رم لف كلش ل انيودنلككتالو

 اللا لئلزوا
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 لاق: هل هحرش بييطلل هضرد 5و هلاح تش عضل ٍ

 عاقل
 الد هل علما قكلو رئسطل يك هعمل
 0 قو ةكشلا ف مف ةداملا هذه يف ىنحملا رض نأ ليق

 ةاكشو. رابخالاو راهظالل ريعتسا مث مث نبللاو ءاكلا اعوأ |

 كش © لاو ةطجاوا َوكَشو ا ضرملا ظ
 .تياملاو نبللا 0 كشلا تذفمتا ةيكشنت ةأرملا

 شو ا م ةىالق 5

 0 ةاكشأب الف 5 لبق هيلا يك اشلا

 لغفو ةناكشو ىذا ل هدجوواضيا هاوكش

 اذا ءاكشا لاني اذكو . وكشي نا ىلا ةجوحا ًالعف هب
 هلازاو هتياكش ةنع عزنو ٌءاضرا يا هاو َ 5١

 هنمو٠ داديشالا سطو قلل كف وول |و .ةوكشي اع

 ءاضءرلا رح مملص هللا لوسر ىلا 2 مهضعب لوق
 ةيجازلا لاق .اكشي ملف

 اهيكفت انتاؤل ىعقنو: اهيؤلت وان ئاعالابذَ
 ىهل لاقيو وينهرب اماةمساةل نعل العا لب ادله ك1
 ةرملا تكشتو هيلا جزل انكب كش
 ؟يغاو ديلا كشتو. 85 ىنعمبةاكتشا ك تكتشإ 182

 ىكشأو هئاضعا نم اوضع ٌنالف شنو .اكش
 .هقأتو وت يرحل انهي كك زوم ]زل . أت

 نعي كوتكاالني ةاكنشإو اًيلاؤاة ساعت: لال

 خوبغلا
 انقلقي ليللا لوط كنينا تلاق

 انناغلا تلق ىكتفن يذلا ايف
 نوناثلا هفبلج ئدنلا ةذونيشل | فعض نم وكشي يأ

 تكتشإو نالف نيع تكشن لاقبو .اهشاع يف
 «ضعب ىلاممضعب اك اكان وقل كأنو 5

 .ةنوهإو ض رمل ضرع نيو دنمالاو عاق مسائك انذلا

 .هحالس يف ةّدحو ةكوش وذ يا حالسلا يش لجرو
 * ضرملا ةاكشلا * كِياش بولقم وه شفخالا لاق
 ةينئطزاب ) ةيروقن كش ىلإ" ةيسق“ارسملا .ملجلا فاك

 2 نعم

 هلا

 4 .رحما لوقو ا
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 0 يكل ك ش يفرك ذ دقو. دولجلإ اوما اهنم

 1 دا ثدصم ىوكشلا * ريغصلا ليجاو ضرملاو

 2اعوو وَلا ةوكشلا * ضرملا هلرخشلا *“ ضرملإو نم

 ناكاذاف . عيضرلا دلج يم ليقو .نيللإو هامل اج ن
 .ةاكشو تاوكش جابطو يس هقوف اف عذجلا داج

 ه1 دضنعا ةيناعنصلأ هيتماقم نم ّى

 3 عيصت ءاكأ ةوكر يف حراشلا ناك ةفؤلرف طبأتو

 | لو ةريغد ةبرق يف ريغ لاقو . فورخملا وارقبلا دلج
 لاكفلا * ضرار رددم ةاكشلا 7# نعم اج 5

 يذاو“ هنوهأو رضرم هلق دا ضرو نمو عجول او ؤوكشملا
 517 سولاف كني ردصم ةكَشلا 3 ١

 دادتشا كاع ت؟أي دلا ْ نرولوني 2 :دكَشلا ركضت

 | يف نولوقيو ٠ و يارلا ا يدع 0 42

 رن هيكسر
 ا تكاد اذا هد 1 0 57 مو رن مخاب

 أودكاشع مغ | علط د يلا ة 1

 اهب دّوزتي برع 5 يارا باطيف ظيتلاب ترذنا ةودخ

 هين نيلاقق رطملاب ت ترشب 2م ازا اذأو . كاملا

 روس قرر ةذهات رق ووك الك ةلكتلل عازل م لقا

 اهيف وك يسا حابضم اهيف قاكشمك ورون لكم روغلا | ى
 لوقا طشو ةيئا ةنوب الا ةاكشملا ليقو .حابصم

 نيلالجلا يف تَرسُق عبو . ةلعتشملا ةليتفلا حابصملاو
 *ئواولا اكش ىنعب (ئداي) ايكَش يشي وبلا كش

 ني اكل ةنسركللا لافي. هينبلا كفل

 دنع ْموَلَملا < كيسلا نم خون َةيَلَملا بلش
 2 قالحلا اياغ ةنوليعتسنو فيراطلا اغلا

 | نم غون ثْلَملا + ناطلسلا نات تاع

 ضبا نانا ءايل ان ل بجسر زيفلا
 ]يس ا

 س يفنركذ دقو. غلس برعم تابت ثلا

 ا ايمي عم 3 قيما دنبللا دنع *ىلشلا 37 م 2

 ا 0 3 مخ 1 1 انادي ٠ قايواتمتم ناسوق هي

 0 5 يه ىلع ةزال ضيا اًنيباذع ىو جرعادلا فهصل

 علا

١١16 



 ظ مك

 افيداظالا قييلكشلاوتايكتلا دع ةكافملاو لكان |
 دنعو» ( كنز نش. اكللد هكتار ) نكامتلالكفلا
 ىلع لدبلا رايثخاك نيظفللا نيب ةقفاوملا دصق ةاحنلا

 نيب ةقفاوبلل اًيلط دبز الا دحا ماق ام وحن يف ءانثنسالا
 روم ميديلا "كلها دعو“ ةنم قفنسملاو ىفتسملا ظفل

 معوفول وريخ ظفلب ثلا مب نا ف وب ةيوذعملا ثان ىلا

 ركذ : مليها يا مويسنف هللا ١ ا و هنبص يف

 اذن قو اع ىف ءعوقرلا ؟كوابملا طقلب] اهالل|

 اولسرا ل اياها ن ١ عقرلا نبا نرع قيس ليبقلا

 دبرت اذام هَل نولوذيو ردرأب را ُِ حوبصلا ىلا 4 0

 ليل اوبن ةراكو ؛ اماعط عخصت نا

 لوفب مهلا بتكف . دربلا |

 قرح ! حومصلا 0 أنبأ 6 صأ

 لل

 اصيصخ ىلا: مهاوسر فاو أو

 ةزبط كل دن ايش حرتقا اولاق

 اصيمقو ةبج يل اوكطا تلق

 تا يف اهعوقول ول غيلطلا اهلج طابق كك

 رظنلل كسا نيّياوصالا دنع لكشملاو
 ركجو ىلع هلام |و هل اكشأ يف واوخدل ةنم دارملا هبتشي

 ةيقب كروب نم هب زاب ل دب زيا ةمم داما كدطأل

 الجلل انكيكعلا ا زيمر ةما مرو لاكن
 . هل اكشا يف هلوخدل بلظلا دعب لّمآَتلاب الإ ةنم دارللا|

 اذا وكنا 0-0 نليكشلا ودلع نلالوكملاو
 سا ةفص يف يدلا لوق ةنمو «٠ لاكشل اب ديقمل إو اهنا

 ا طفلا ةتفاخم ثرصق

 الوكشم ةداوج ؛ينكلا بكر

 هزأث 121211116 ةلذد ام ضورعلا مارا ىو ظ

 / رم اك نيكآسل ١١ هعباسوأ

 كم كي ةيكش

 ةوطعا يا ( مايك ١ يا ) >5 لاق مث متحا ماص هنا
 ةكشو.ةيبكشل اب ةفدس ةناك ةاشر يلاولا مكشو .ةترجا

 - هه

 لاداعف ب ا

 ف هاوخدل

 كش

 هالدعلاو ةازجلا جملا .ٌيدصم كشلا * ازاج ةيكشا
 كدنبا ةاطعلا ناكاذاف .ءآز مريع ىلع هادملا وا
 زجارلا لاق . را 00 دكشلا وف

 يدكش ك اذكو د ديع يجش

 يد اقم ودل يعل
 دنع ةيكَشلا + ٌدشلا رصقلاب ىكشلا < دسالا مشلاو
 ردصم ريكشلا * اهوحنو ةضنلا نم ضيرع راوس ةماعلا

 ةنتألا ةيبكشلا * اهارع ردقلا ميكشو. ةيبكش عججو

 :عبطلاو هبشلاو متلو دهعلاو ملظلا نم راصتنالاو ١
 سرذفلا م يف ةضرتعملا ةديدحلا ماجا قو ساأنلا اهيف

 داود ونا لل اه ةلكشو شوب غاكم ج
 اهوف قلاوجلاك ةاهوش يف

 ”يكشلا هبف لضب تفايتسم

 اانكو .داتنيال ىلا كفرا يا ةيكشلا ديدش ثالفو

 ساش نب ورم لاق . داقنب ال يأ يفرد الف
 رارع هبا يف ةتارما بطاخم ٌيدسالا

 ةيتكش اذ:نكي نا ارارع نإو
 "مشلا كلما اف هن. اهتيفاعت

 بف عضو عبرم ريغص قودنص ةييكشل | ييكش

 ةيضعااهؤمنو لحما | ةي

 [ةلكاشو ةبباش اهاكشو ةجكاشم ةكاش - هكش

 مجدل يف ةبراق يا نالف ابا "كاش لفل قو .ةبراقو

 ظ اهباهت اهكاشتو . لكشا رمالا هكشإ
 | ىوكشو ىوكش ةوكشي نالفولا انالفّنالف اكش
 ظ مايل هنودبو قاحتالل فل الا نا ىلع ءدانب نيونغلاب )
 |( واو ) ةب كش ةيشو ةَواَكَشو ةاكشو ( ثي :أحلل

 راو ركاش ريخلاف .وب واعف ءوسإ ةنع ةربخاو هيلا اظن

 ديكشم راو ىوْمَشلا راخ أو. ا

- 
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 رعاشلا لوقويلعو ٠ سايالاوه لوالاو٠ ا واو هيلا ثيدحلا فو. ةاطعإو ها هأز

 ةلاظو ص ةلكفا

 قالا نكشمل عيناو انس

 ؟ربخلا .هللا ىلا ايانكتم :اميكدت هللا رمالا اكشوا 7 عاج اكشن 5 ع لكلا رانا ةضع اهيكشو اًيكَم

 اياز



 لحش

 ةدحاولاو ةلج عاوق ثالث نوكت نا ليخا يف لاكشلاو . لجراإو دبلا نيبو ناطبلإو بتحلا نيب قاثووأ |
 لثخلاو هبشلاو ٌردصم لكشلا * اضيا ةسكعو ةتلطم
 يبندملا لوق ةنمو .ريظنلاوأ |

 2 اولا
 دا اكشا قزح اتضلت ارا ل

 كد كناري ماظل لكفلا فد هتارزقت ىو
 اطالدو ةآرملا ختو . كش نمو ياوه نم اذه لوقل

 || ةسوسحملا ءيثلا ةروصو لكفملا فليخلا رمالاو اطزغو

 ظحالا تاميطا نم قواك ا ايلا غ هي 38 امو٠ . ةيهونملاو

 ةنمو ٠ جاجوعالاو ةماقتسالاو ةرادتسال اك مسجلا عاضوا

 رعاشلا لوق

 2 تال يو 7 ا

 دلو ىلع ين يلا ابق 7-5 5 اهفاطعنا ون م دا ارا

 اها تملا كلكم لكلا ج هيلع اهودح نم

 ىكح يو ل اكشالا دحاوو رجحإو رفصا ولم تابن

 دوما ةاملأ د هب طق اَضَعَب 5 ةضعب هبشي ري ١ ءولْؤ

 نمل كا دنع لكشلاو . ةسيتلم يا لاكش
 رادنملاب حو ردح ةطاحا ببسب مسهل ةاصاخا ةّئيطاوه
 عبرملا يف تاعلضملا يف اك دودح ةطاحا وا ةركلا يف اك

 طسوالا ٌدحلا ةبسن ةّكه وه نييقطنملا دنعو . سّدسملاوأ |
 ريغنملا ةيسنكر بكالاو رغصالا يا نيرخالا نيّدحلا ىلا
 ريختم لكو ريغتم ماعلا كلوق يف ثداحلو ملاعلا ىلا ٠

 ىهو كبخلا عامجا وه نييضورعلا دنعو .ثداح ظ

 هعباس فذح وهو َتنَدَلا عم اكس ءزجلا يناث فذحأ |
 نم تلالا فذحت نكانلا

 يس لكشلا ةلخدي يذبا هزجلإو . تالعق ريصيفأ |

 ةموسرملا طقنلا ةّيهلمرلا باكادنع ل كشلاو لا
 .ل مر يس اهيلء مالكلا رم دقو . بولطملا جارذخس

 «لكشلاو ا دقو قب

 تالف موق ةنمو .رظنملا لاج نيدلوملا دنعأ |

 هن وأ فسد م ننالعاف

 هلا دو>و وه ةيفوصلا دنعو َ

0 

 ج ةماعلا مالك نم اهو ةنم ةمضل | ةليكشتلاو ل اكشالا | تحي
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 |[ نوكيف رظنملا دّرجم هب نوديري دقو. لكشلا

 مد لوق ةنمو . هب فصوي أم

 ظ نزتحلا باقلا نع ىفنت ةثلث

 0 لا تري اف لا

 اواو تاكرفا لف نيود امج كلف اندم
 لكَ تاذ ةأسماو: ليما لكشلاو زيبغو دبش يا

 || كتوم ةالكشلا * لّرَغو الدوار اتياذاتعا
 [* ةلكاشلا هآضيبلا جاعنلا نمو. ةجاحلإو لكشالا

 | ةكرهل لكشلا ةدحإو تيسّردملا دنعو .ةّركا ةلكشلا
 يبننملا لوق ةنحو .اهعباوتو

 كشك نكحان قناعتلا نود
 لك كاغلا ض ضو امهدأ : ا

 ظ :اكشلاو» ٠نّون ١ بوصنملل ناسسرت نينللا نينهت هلاك يل

 ظ ِ 0 تيا يثو . اهم 0 نول لبالا يف

 ا ياونا يووم ةكش قو اف قارامبق ةليشل اك ايضايبأ اه

 ظ * لزَغ 0 رهغ تاذ يا ةلكشب ةآر او. هع

 م اهللا ةيكش ىلع رهيظي مدل اب طل.ذملا ديزلا لكشلا | نم

 تدطو ةيحانلاو وةرسيلا ١ ةنملا وا ةلاّجرلا لكوَشلا
 رمح ويف ام لكشألا * ةلكوش ةدحاولا

 0 0-0 ةرمح 4 برضب ّضايب ديف ام وا

 رعاشل
 انفاق ع للا تلاز ايف

 لكشا ةلجد هام ىتح ةلجدب

 || ءاشلا نمو ٠ ةرمح هداوس طل اخيام لبالا ند لكشالاو
 | كتم كتاك ىلتلا نمو دكان نسال
 ليقو .نيعلا لكشا ناك هنا ةيدرحلا تافصلا يف ةنمو
 1 ج ةالكش ىثالاو . نيعلا قش ليوط يا
 يا وب لكشا اذهو: ةلكَشأ ةلحاولا يبا ردح اضيا

 سابنل الإو رم 5 لكشالا ةدحإو ةلكشألاو .هبشا

 لم لك هش ع هاا يب يك ةيقاو اح اعاو

 فلدخلا رهزلا ليكشنلإو . هيبش ىلع يا هتلكشا لع

 ات
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 لكف 0-2
 يامإو ةرات ينبي نع نم ةبرد حاسرلل ينارا دنلو

 ندا لعب ةنلح ثو حامرلل ةّيرد يسفن ىرا دقلو يأ
 ظعلا يف ٌررغص :عبدص ل بتللاوأ

 دل ندانت قمة نت باطن تانك

 هقاروا نم نام . ةماعلا دنع غبنلا ٌكشو .رفصإو ضيبا
 يتلا لحما كلا .ك اكشم ٠ لوني معو طيخ 1

 نم فطع م فو ةيس يم م نيتيسل | روهظ سبلت

 ميول هناك كنعو٠ .ةراأ ةدَقلا ول 0 7 1

 قراكالا دنع ةفرر فاو و زياتتلا : كوت الا
 اهايعتسي مهضعبو .اهوو بنا ت

 عونلا ةكيتلاو . حتاشلاب ىنشمد لها دنعو 0
 موو سافلا تأ 7 يف لم ةضيارع ةبدخو هي

 امه لاقي. ةناشللا جلا كلا“ ككش ج جاه 5 0

 ىلا اعلا ديما الل | ةكشلا #: ةفاسم 14 ةديعل كش

 اممانس يفك ةقان كرجكشلا + ةي :.مرآب ةيرف فو 2
 ىي

 ا 60 كل اهريو ةرثكلال ما قرط بأ

 قّلحإو 5-5 كئاكش ج ةقبرطلإو ةقرنلا ةّككشلا|
 «ةكانلا ايف“ توك للاو ( كانلا"تائضل واذ
 اقلاآ نوكوه نّيئطتللادئغو ”كلكع ردصن كيكذتلا
 لب ءاوسلا ىلعال دارفالا نيب كرتشم ماع مال اًعوضو
 نأ ةلباتيو . اككعمم يسب ظنللا كلذو . توافنلا لعأ

 دارفالا نيب ماع رمال اًءوضوم ظفللا نوكوهو ٌرطاونلا
 انسان لاو تاز يش الل دو يمان

 و دارفا نيب كرش ضايبلا وهو ةأنعم ناف ضيبال 3

 ةناف تل كىوقإو ّدشا اهضعب هي نوكي ةنا ريغ اعبج

 ىهو هانعم ناف ناسنال اكينااو . جاعلا نم اضايب دش

 نوكبالف ةيوسلا ىلع هدارفا عيمج نيب كرخشي ةيناسنالا
 نوكي ام ككشنلا نمو ٠ ضعب نم ٌدشا اهضعب يف

 يي تدي ا 4 ير 0 |

 | ع ْ ا 5 58 100 5-5 ِ انعم د ظ

 ارلانالر

 أ هلاوصح ع بجاولا ْف ةلوصح ناف ع دوَجول 35

 ار عمل دكا فركب ان عز نك
 000 دكا ءدارفا نضع ف ةانعم لوف وكب
 تاركا نما ذقا تجاولا يف ةناف اًضيأ دوجول اك
 ٌكاَعَم جاب كل مو عردلا كما

 ا و ع ا
 ةبجحا باتكلا لكشو» .جضنلا يف ذخإو دوساو ١ ةضعب
  اهئاوق د 37 ةبانلاقا بارعالا تامالعب هدق ئىأ

 3 300 تاذ تناك الَكَش لكشت ةأرا تلكشو

 او : لكشا ناك ةريغو شكلاو : رلزغو لالدو
 ْ 4 لكَش لوف ةم قاملاك< عر 0 2 ناك

 يا ةوخو رهلا لكشو .اهذوفن عنم ام الع يا ةلكسملا
 * الكشو هل ايذا لكش كلاذكو . هتتظنم يف كلعج

 اانلاو ا ةروص ةزنلرو !لكع يدب تحل مالا لكف
 ١ لاف اظوكش اقرملت أ 2 اش ىنعب
 ةكانم ةلكاش هنن ٠ لامشلاو ني فرس ضررا مدقم

 1 0 ل ويم

 ةناك ةىعا بائتكلاو .ةالكش تناك تيعلاو :كردإو
 .رّود يلا ركشنو . سابتلالاو لاكشإلا ةنع لازا
 ايلا ١ كلدطتت لوغ ةلاعلاو 0 نمي بنلإو

 يك سا ا لوق ةنمواد

 ٌرمالا هباشتو الكا ذتف ريفا تقرو جاجزلاّق
 | لكاش هيفو ٠ لعاف مسا لكاشلا#«سبنلا رمالا لكتشإو
 | لكشلاو لكاشلا ثوم ةلكاشلا * هب ياويبا نم
 يبةروس فو: به ذا.إو ةةيرطلإو ةءنلإو ةرصاخم إو ةيحانلإو
 ..:ةلخو هيج ىلع يأ هنلك انث ىلع لع 7 0 ارسأ

ادلا نذالا نيب ام ضايبلا اضيا ةلكاشلاو
 | نو ع

 "ك1 ج ةنئنلاو ةرصاخلا ضرع نبي دلجا سرنا

 #2 0 قيرطلا ن ٠ ةبعشنملا قرطلا ضبا أ ؟اىشلاو | ق

 1 ج ةبادلا ٌعاوق د هب 1 3 يذلا لولا لاكشلا | نو

 بك إو ري دصنلا نيب عضوي طيخ لدرلا يف لاكشلإو

ٍ 



 كلا + ىلا يس يف ريت أ
 ابق لزنا ار |

 نم ةزاكشلا * برغلا

 جوردا وب 2 ضيبالا مدال مك روشألا* لي ١

 اسكن اراك اك ينك

 # أو هلا موقلا حو 0 71 ُ 51 ١

 قاحلا وهو تيموي وا مويب لالطا لبق سا ثلا ظ

 ا 02 اد ليلا سكتلاو 0

 اسوطاعلا لا ننال اكمل 0
 و هلاك 2

 موق ** سوطاعلا كلذكو اهب م هاش ةبيود محلا

 نورسع نوفلدخم يأ نوسكاشت»

 ةماعلاو . السلا ةّدح وا ٌداحلا حالسلا ةكّتكشلا
 31 سففل | يا كلشلا يف ةغل اب االيعتتاا|

 * نيسلاب كتل يف ةغل ىلخلا ةيسلا سكّتلا
 صيخشلا * نانسالا ةةبن ةفلتخلا ةآرلا صاكشلا

 سكشلا
 - تك 2 -

 عكشو ٠ ةعقر يي ةع 4 هيأمزي 1 كش

 تاغ ةهاجت فق و يعلم قار اذا

 لما وا ةبضغا انالف مكشا * عجوت د بضع

 ةارملا ٍرظنم نم لج را مكشنا لوقت ةم ناغلاو را

 قاكشلا 7# اهب 8 دع نم ٠ شهدنإو نائفا يا

 ةكوشلا يأ 1 درو اذايلا هبل تانلاّقد ند ياكشلاو

 دوع ةناك لوزمللل لاقي هبقدلو .هب ىَواَدَت ) ةكرابملا

 لاكي اناو هَل ةدحاو د وأن اعاكش ةدحاول ٠  .,ءاكشاا

 ّنهو ا ا اهو رك :ك عاكشو ةدحاو اكش

 عكشلا *#« ريعيلا م الم 2 ةءاكشلا ب ثأي 5 ظ

 _رانبال عجلاو ميلا لالا |
 اا اا 2 ١ مش كش ا ظ

 400 0 ىلا ةقزخو هب ةلظنو هل
 ةرانع لوق ةنمو كلك

 ْ 0 0 امي أو اهطا اخ ا

 ع

 ا كا :
 نمو . كنان تظعوو يسفن تظعو ىلب 00

 5 لبهدوبأ لاق: اهيف تالذد ا

 ايث ”صالا خراب تككشف

 0 مرمخت اننلا ىلع مركلا سيل

 ايف الط" علظو كيبلاب ةدمع ىزإ يسلب ٌكلشو
 || كلش ةننو :ةدحإو :ةقيرط ىلع اهولعج معتوبب مولا
 ظ 0 ||ةلجر ةكوشلا ت تّكشو“ ةيظن ىلا ةماعلا دنغ ووو ورخملا

 رع عش 56 الد يرد

000 
 ويف دككش * هيلا نكر كغ كبي هيلو اًنالف كلشو

 | اككنمن رمال يف كّكفنو .كَشلا يف ُدانلا اًكيكفن
 ظ مالسا كاش لجرو ٠ لعاف مسا ٌكاشلا +« كش نعبر"

 ظ كاكشب موفو' مانا حالسلا سبال يا حالسلا يفك اشو

 || ثنوم ةكاشلا * حاللملا هس نوقراغ يا ديدحا يف

 | تويبلا نم ةفطصملا ك اكشلا * ىلا يف ”مروو ٌكاشلا

 | ُكَشلا * ضرالا نم ةيحانلا ةحاكشلا * مايخإو
 | ددرنلا كَما تافيرعتلا فوك كش ج نيقيلا فالخ

 | كاشلا دنعرخالا ىلع اهدحال عحرتالب نيضيقنلا نوب

 | تدب فوقولا وهو ُهافرط ىوتسا ام كشلا ليقو
 ا اهدحا حرت اذاف. اهدحا 0 لع 3 نيّئشلا لجرلاو“ ةبحراكعرزلا ف قا أامكَش عكشي ضيا

 ظ نظلا بل اغوهف هحرط اذاف ٌنظوهفرخآلا حّرطي لو

 || ةناكبرلا ببس ٌكلشلا تاينكلا قو .نيقٍلا ةلزنمب وهوأ

 1 راد كلدل ادا لا قفط ةفياقكل ل عل
 (|لاقبالو بيرم كلش ل اقق نيقيلا اذيم لملا ناك
 ١ ]ل عينالو انك زنا يبازداسا لانو: ككج ذكر
 | يف هاغنلا دنع نيقيلاو ٌكشلا ل اغفإو . ىهتا كش

 | ٌصصناَغ بهو .اهانمء امو تلو ّنظ لثم امهيلع ٌلدام
 |اميحاص نيلصتم نيريمخ اطوعفمو !لعاف نوكزاوجي
 |يف هلا مهب ًالضاف كتملعو اًرداق يُئننظ ون ٌدحاو
 |. كلفن تملعو يسفن تننظ يا يناذلا يف اهمتفو لوالا

 || كتظعوو ينتظعو لاقب الف اهريغ م زوجي ال اذهواخ

 هذه لاعتسا
 ظ رعاشلا لوق كلذك ل اءفالا هذه
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 5 ركش
0 

 ٠ اهرطمد لو ا 3 ءا عرضلارأ 46 0 ظ

 .انيتا ربا كاز رطل تناحايرلاو:ةعقودنشا يا
 «ريكشلا اهنم جرخ ةرجشل او . دهتجا مودع يف لجرلاو ظ
 *«ثابن 0 ركشو نوركاش ج لعاف مسار كاشلا |

 ءا (راظن كيو 2 جخأب مددت 1 ةطبضو ) يرو ل "اغلا ا

 جردخاو رجالا هاي ا 51 برعم ْ

 دنعو . هيسركاشلا ةرجا اًضيا ةيركاشلاو . ةيركاش
 ةا6 + ةزح ين عفص لك ظ سو ىف دهخ كويدلوللا|

 ضرا نم ريغص ةعطق يف هشنل لولا ةءرزيامأ

 4 ميجيو فلا 0 هاما لا هرب امو.كلاملا|

 ىلع ا نقؤت: هدتخ ووك ىندلا تع“ كوع

 ج اهوحنو دارملا نم ةمؤرشلاك كلاذ ريغ نم ةصالا |
 ركشلا * ةركش اهذرفم يضاونلا اًضيازئاكشلاو . رئاكشأ|

 ركشلاو . حاكتلا اًضيارْكّشنلاو :٠ ةيحلوا جرتلا رْكتلاوأ
 نع يأ) دي نعالا نوكيالو ةرشنو ناسحالا نافرعأ
 رعاشلا لوق ةنمو .ةازاجملا هللا نمو ( ةعن ظ

 اهركشي هللا تانسحلا لعفي نم أ[

 نالثم هللا دنع هلا رعلاو 0

 ناسنالا ةروس قو. 04-0 0 هايشلا اًضياركشلاو ظ

 اردصم ا كي نا ليد اًروكْش الوز 6 كنس ديرن ال

 . دوربو درب + لثم اًعمج نوكي نإو ادوعق دعق لثم
 اذا قمنا ]ب اه فورفم ف ةرافدتتلا تاتا ولأ
 رو تافلابال وكي ابا ناسا اكل

 يا هللا ركشي دبعلاف .هناسحا ركذب نسحلا ىلع هاننلا|

 اكفرتمللاو ةكتر وهز ماذلا' بايع رك ذب هلع قرأ
 .ةئعاط وه يذلا هناسحا لوبقب هيلع ينثي يا دبعلا|

 هب هللا عنا ام عيجج دبعلا فرص وه 2

 نم | ةماعلا دنع ةراكشلا * نبلل اب خوبطملا مللا نم ءماعطو

 |هذه يف ىنمملا لصإو .نبلل ةرزعَم يا ةركشم ببضعو ميظعتلا ةهج ىلع ليمجلاب فصولا وه ثيوعللا ركشلاو ظ

 0 راهظالاو ةااتمالا هداملا| .: -واكرالاو نان ]و قاتسللا نم ةمعنلا لع 1

 أ هل 4 7 ع : 3 7 ع 7 حب

 | لل: حدملاو ءاقاو ديحلاو ركشلا يف فلذخاو .ىهتنا |١ هل 0 ةركش جرخ لختل و . ةركشلا مسالإو

 | ىلع مالكلأ انيقوتسا دقو . ةفدارتم وا ةنيابعم ظافلا يف
 ةردنلا هسركشلا »* ك انه عجارتلف دم ح يف 57

 فقاالاو ركن ّ 3 ا 1 ملا + م ةيييسأ |

 ىَلم يلا يك 5 ءراكشو 8 َج ىركش

 00 يو تي يا كش نيع دب نبللا نى

 داق هناك همهم + ةئازنكلا تالخ .نازكشلاو

 عرضلا ةّءاتملا قونلا نم ةركشلاو . نببللا نم عرضلا

 عرضلا الماي ركشلا ع كا 0 1 ىركش و ىَراكَش َج

 لباللا كتلافح 'اذأ ةيزكملا نئرب اذك لاني .نئللا
 كاد تلا هلق عم نمسأ بالا روكشلا * عيبرلا نم

 نع هزمت ىرب ن“٠ روكشلا تافبرعتلا يفو .ركشلا
 هلع 3 داما دعم مان قتايلا وع لبقو .وكعلا
 ماشلا ليقو.افارتعإو 0 هك اوتو ةناعلو

 ا اور علا هكاحلا لك ركشب

 الدار كشب نا روكشلاو ءاطمل 56 يد لاو
 نال يذلا ؛ ةماعلا دنع روكشلا هجولاو . ىمتنا ٠ عنملا

 يف رعشلا ريكشلا * ضرع اذا هبحاص مسج لازه عم
 ”ددلا ىنماانتلاو هجولا ليو امو نسونلا تفرع لضا

| 

 |ءافعلاو شيرلاو رعشلا ترو .اهراغص لبالا نمو
 ظ تيبنلارثا لد تبنلا لواوا ورابك نيب ةراغك تبنلاو

 | ةيساعلا ناب ةصخر ١ نايضتلا نه تمني 5ك هو معلا حاطا

 |لغاو لغلا عافت رابكا رجلا لوصا يف 3-5 انو

 6 *؛هبيضق ٠ ةه سرع 0 .ركش ج :
 |[باوصلا وا نيدلاب باوصلا 21 20

 راكشملا #3 ءابطالا تادف يق روهش اوفو ناركوشلا

 .ةذي دشلا حاير ١١ نم ةركتشلاو عر ةلتملا قونلا نمأ٠

 ا

 :هناتسلب هاذاو عبضالاب ةسخ ارْكَش ةركشي ةركش
 |لجرو .ٌردصم زكشلا * اهعماج ةأرملاو .ةنعط عرل ابو



 | يف ةغل 0 01 0 َج 6-00 ب عل ٠ سانلا لع ايدل قر ةدايسلا نول ةيوعصالول يا
 :نوبطاب أقشملا لانت نيذللا ةءاجنل او مركلا ناب ةيوعصلا هذه رسف مثأ |

 ةكيتشم ل ابح نايكشلا *«ةازجمإو ةاطعلا بلا ليتلا رلا يضني يناكاوزنقنلا لا ىضني اطول ةذايسلا | ١
 دنع نايئشلاو. 0 نيس اهن عج ين قلاوجلاك كدقزش شيفا ارك ذ ٌلفانشألاو لقانشلا

 | ضيرملا نادسا كش نولوقي متو .ةنم ذوخأم ةماعلا | :ةئزو راديدلاو .اهعماج ًالَتَس اهلقشب .ةأرملا لاش
 .ةع قرتني داكي ال ىتح ضعب ىلع امضعب قبطنا يا لّئاشتو .ةلمجو ةعفر كيسا يلا لش لوقت ةئاحللا

 || بشغل اكر اص ىتح 0-1 ىلع 2 داما بكشو | رجذلا لوفاشلا# بوكرلا يف اهقاعت. يا نالجللا

 | ةودكلا ىفب نايل انركشلاو نركفلا» تكف مع يسار يف ةرضمل اب عاّررلا عم نوكت ةيمحلا
 ءاثوشكلاو | مو. نييكلفلاو نيس دنهلاو نيهانبلا لوقاش ةنمو .عخرلا |

 + دكاش وهف ايا ءاطعا اًذكِش هدكشيخ ايا ةدكشب + | يل ةوخو نراكللا لَ نوثوقيف البف ةنه نولجتبلا |
 | *لاملا لاذر ىنتقا الف دكشإو .ىطعا دكشإو دكَش | مدنع مسالاو . كلذ وهنو ةضافخنإو ةعافترا ربثخا
 هكطملا دّكش ا يبل امئن1 هقف يفو .ركشلاو ةاطعلا دّكشلا | ةوآلتشلا * ةيسرافلاب لوخاش بّرعم وه لبق .ةلفشلا
 لوق هيلع ىشهتيو . كشلا وهف ةازج ناك نإف .هكدتبا ةيتونلا جالطصا نم يشو . ةريغص ةنبغس

 ةلدلا فيس بطاخي يبنتملا | ةدحاولا موُشّْرِإلا وه وا رقلا نم نسج متشلا
 م

 ف كنا مادقإلا فرش نهو ةيناد

 ا دكاش كك ىلع ةطقلا تحت قو ايلاقر امرا تي طبل نش
 ْ كلك مهل كتل ١ 6 مور لا دنع 0 0 يداعب ةلام 4 لع ' تقف رخل نوذبش نشل

 ظ ةنع 0 شكا دم ناسحالاب 2 ١ رع 1 8 ل 0 ا لي

 هلع ىنثا ًناركشو اروُكشو اًرْكَش ةركشي هلو هركَش ( ليلق ىنعف
 ةيعنبو هللا ةعنو هللابو هل هللو هللا ركش لياتو بي ةلغ دذ داع. اك فان ةشلا

 مالل ابو هل تركشو ةتركش لاقب حاصلا يف لاقو .هللا خش ىنعمي اهيقشن للا هيَ - هفش
 لاق .هلركش كي ةغل ُهَرَكَس برغملا يف لاقو .مصفا| .ايفش ةلعج ( ٌيواو ) اوتش ةوقشي هللا ٌءافش

 ةماعلا ةنسلا ىلع تسري ام كركشن تونفلا ءآعد يفو | تنك يا ةتبلغف ءاقشلا يف ين اغ يا ةتوغشف ينافاشو
 || كركشن ةظفل ترا يا. ًالصا ةيإورلا يف تيتمم سيل | ةواقشو ةواقشو كانشو اقَش شي لجرلا يتشو :ةنم ىقشأ

 ١ رقيذم رغ ةماعلا ايلعتست ا؟توبقلا 2 ُْ 1 ْئ ةجلاع ةاقاشم افاش #7 مش تاكذمي ىفش 5 0 وف 5

 ركشن ةتبثملا ةياورلا نا ٌءاضتقمو .هاعدلا اذه ةياور يف | ةماعلإو .ءاقشلا يف ةبلاغو ةسرامو ًاناعو اهوهغو برها
 ظ امنكشو . اهريكش كن اركش ةلغلا:تمكشو: كلل مثءاو ءاوطا. ىف هب فرو مدي هذخا يا هينلا قاش لوثا

 | ثالفو .تتمس ةبادلاو . اهعرض العا اًركشركشت ةفانلا | هلل

 ا أبهنم 0 رح ةازغل و . هاي لعل ةاناطع ر 0 و ١ اذ قشملاب * هج< 7 7 روش كفشأو ٠ ا هلعح ةاقشأ

 |ةن1 مارا انالفو مايا ةحئاف ثيدحلا هرككشي * ربكشلا ج ليوطلا علالعلا ديلا لابجملا نم يقاشلا هاوي
 ْ ا كيد ترك موقلاو أدل دباس عرملا مجذوب .هل كاش | *ةداهلا ضيف ورسعلاو ةدشلا ةآتشلاو املا رقاوشأ]

 ١ ماقشأو وه تبا اقرأ هي 5و 0 دنع ةلوانت

 0ك سس ٍ؟ب(+؟؟7+>7؟7|7[7؟> |؟7تٍت©ى 7 ش7 222 س ِ   ل سطِس سس صللللللل 797777 9 ؟] /؟]آ#آ#]آ]؟]؟]؟]؟]؟©؟©؟©؟©؟©؟©؟”ييححي؟ بيبي سس سس سس سيسي يي”

 31 سس سسرسبس بسمع ساس 2 2 تع تي -



 قش 3

1 
| 

 غجوو بفشكتو قفالا هي رشتنا ام.قربلا نمو .ةنع
 أو | نمارسق ءابطالا دبع وه هج وأأو سارا فصن ذخايأا

 نراعنلا قئاذشو . ةقشلا عجو ِهيمسن ةماعلإو . عادصلا

 لوق هبلعو ”قيقش هدرفم ليقو . عيجإو درغفل ثابنأ
 رعاشلا|

 بّوصت اذا ىيتفلا رحم ْنأكو |
 دحر نم حامر لعن رشت رتوقاي .مالءا |[
 نا اا جالاأ
 21 دوز طنب تبشر عز لا رجا انعم دحاؤ لكن اعوت وهوأ ظ

93 . 

 ل-لعصل وأ

 ا ٠

 . ةقياش ةنم ةرحا اوأأ ةيعجلا

 هيلعو رحال نم قرا اهتم دحاولا رهز ناريغ ةريبك |[ ظ

 رعاشلا ل وقأ

 هدخ يف هااخ نم اوال

 3 دوس ةطفن ضيع 3

 (قايملا ةكللم رضا نب نامنلا ىلا ةناظي ليم ىبقرلاب
 ,نسحا ام ل اقف رهزلا اذه هيف شرفنا دق ناكمب رم ةنالأ
 06 .نأ و هيلا تيسنف 0 رءأو يع هذهأ ظ

 : | ديش م 10 ند أم لا مىضعبو د

 .ليوطلاو جورنلا ناب ام ديعلا ماد انتو يع وودع

 لوف ةنمو ع ج هاش قئنالاو ٠ 3 2 م

 4 اع ال 7 0-5 قوذ

 ,قافصلا تإبو اهغاسرا نيب

1 
ْ 
 ظ

 ٍقَرَط نسيب لو# ناردقي ليوطلا ناصولا نا ىتحأ
 ع دنع قانا اه ص ةدغل امن ا اف نا نم ةدحاولا

 00 ا 1 1 م1 لا ]ل 2 اغيوأأ
 سانت ةنم قتشلإو قنذملا نيب نوكي ناومو روغصلا |

 ريبكلا. ينائلإو _كبرضو.برضل اك ب يترتلإو ظنللا يف

 بيترتلا نود ظفللا يف بسانن مهيب ناوكي ناوهو

 أوه تيك ناودو ربكألا ثلانلاو . بّدَجو ذبك |[
 سويا ١

2 ١ 

 ل
 قاس

 - و

 ”ىمعو كدب طقف 2 ع دو

 ريغ وأ ١ ءاق وا حدب نم - هذصق هضرع ىف شم

 نم عينرلاو لضفلاو سابعلا يف سون يلا لوفك كلذ
 ةكيبايربلا

 قولا مدنحا اذل ربع نبع

 خيبر عيبرلاو لضف لضنلاو
 رعاشلا لوقك ضيا مالعالا ريغ يف لمعتسي دقو

 ىتح ةامغنل اب ىلخلا تيمع

 نيقثم اهنم نالقثلا الغ
 ام كجم ا ناوه مدنع قاقتشالا سانجو

 موثلك نب 5ك ءامسالاو ل أعفالا ففيراصت ن 4

 يلغنلا

 8 اع ع 0

 انيلهاجلا لهج قوف لهجمت
 | لكل نوكي نبزج ىلا طيسبلا مسالا ليت ب و

 هيوطنن ىلا وتلا
 "ل ا ىّرعب ول ١ اذه ناك أم

 هيممأ فضنب هللا ُهق :رحا

 ([ لع اًحارص يقابلا لعجو
 ” راك الي اعلا ني ةيوطفت خا رطمأ غلا عراول ىا
 أومسا فصنب دارملاو وبلا نذل اذه اج
 | يقابل ابو. باهتلالا عيرس ناهدالا نم عون وهو طفنلا
 |عوبج اهو ٠ تيما ىلع خارصلا توص.ئهو هبَو ةنم

 ظ سانجلا اذه نم فَرَط رم دقو .امهللا للحت يذلا ومسا |

 زاهج نم نيرغشلا نيب ام ةبوج شم «س ن ج يف
 جتنلابو سا رسكلاب وا اهرسكو ميلا خب ةةشللاو . ةأرملا

 ظ ل ةنمو». .هانعلا ام دهجنإو ةنحللاو ةيوعسل] ردصم

 و 0 الا: ناس ةقمملا الو |

 ُلاَعق ماقالو ري دوجملا

0 

 ةيعوا ول

| 

 ظ



 * ة
 ,.قفس

 ميع 2

 قشو٠ م هو اًمَسرمالا د هيلع < قشو ٠ عاتجالاوأ

 تاو تملا ردلق قشو٠ . يشمل ِف ةعقو ١ نالف ىلعأ

1 
 قشو٠ مرصب تيا دك )قت الوم ةفرظ هيلا نوي . ال ءيشأأ

 انيك نكات نا ريغ نم يللا طسو ىلا لاطتسا قربلا|| ا

 ضرالا قشو . ربسناج ىلا هبرج يف لام سرفلاومالاهشو
 أ . نيحألفنا حالطصا نم وهو. روما لوا اج كلل |

 ضيرملا ىلع 59 م 0 00 م

 ةنادب كو كاتلا/ تت ارلخاب 5

 ىقغملا مالكلا فارطاب ُبوعل
 ياي نا ةتنيتحو : ءاداعو ةنلاخ اقاتْكو ةمافم قار
 دغاور لك نيكس هدام عش امب امم دحإو لك[
 : غي امنمأ
 اًقاشن مونلا ّقاشتو . ىقشتف ةققش لاقي ٠ ىّدش ةعواطمأ
 ةجرف ويف جتفنا اًقاقفنا ةيثلا ىشناو .اوداعتو اوذل اختأ

 اًندفَت بطعمملا ققشن 2 . هبدحأص "د قش ريغ قش

 ثلا نيالا قّرفت يا اصعلا تقشنإو . عدصنإو
 اه ذخا ةيلكلا نم ةلكلإو: ةّمش ذخا كيسا اقاقتثا

 اوما قا ايا هدا لانيءاهماهجرتلا
 + دصقلا كرب عمل امثو اميه ذخا ةموصخملا يفو مالكلا يف
 ىلا عفترا ارو بإودلا غاسرا بيصي ققشت قاقشلا
 كر

 مل ماع .ر 2

 قافش لقت الو قوقش هلجرو نالذ ديب لوقلو ٠ اهيظوأ||

 أدوا ج قرخت و ”نضتاوملا *« ةيصاخلاو فالخلا قاتلا ا

 نيرفشلا نيب |م ة ةيوجو قوقشملا عضوملاو مصل إو. .قوفش
 ٍلاصتا قر قرفت ءابطالا كنعو. يعلو ةأرملاز زاهج ع نم

 علسلا جا ارخخسال ديدحلاب عضبلو بصعلا لوط يف
 ةزونس ىاةسسو ةقعللا نراك نوفي دلتا ا
 قيفشلإو .سنفنالا ئشب الا هيغل, اوتوكت ل كحتالا

 نم نهاكو لا ترظن امل ”مسإو لججلا نم ةيحانلاو
 قش ناكل يف . نهاكلا جيمس 1 يف ناكةرمصل ا ناعم |

 نيعوبةدهلو لكك ةدحإودب هل ناك ةنال ناسنا فصن

 لاق .ْنِملا سانجا ىرم ٌسنج اًضيا ىشلاو .ةدحإو

| > 
 ا

 ضيا بو ةرمطلا “طمع اناورعبل ل اللاوو يق لك 4

 ا ةعطَق كال ىلع قش قيرد ا اقل 0 ع

 - 5 - ه2

 | .اًميقش الا مس ةنمو لبق .رّخآلا قبقش امهنم لكف |

 قفش

 . يدا تفنصن 2 5 ةنطيشتملا نموه بوزن ةاا <

 .ةيعدالا نمو ”قشلا نم 27 سانسنلا نا نومتزيو
 طرا الرقة قسم دجال بنيات :ناشنالا نع وملء:

 قعبللا
 هلة تفرصتا|اهنلخ نم: ىاراح اذا

 لوحي ل اتش يحتو ّقشب
 نما ضلال ىاظي دقو: كو رطل متل شو

 ركذ دقو ةلمالا قش كل ذكو .ءآوسلا ىلع نافصن يل

 + ليما نم هادشلاو وألا عج لاو ملف
 ةآرملإو وشل ثتووم ةاقشلا * ءوشألا نم كسا ىقَشلا
 يعل ا ريو نم « مطل ةيظش هد يشل *جرفلا ةعساولا
 نما ةلشلاو+ ةقيخ يم تراطف ٌدنحا ن قاطعا 5غ لاكي

 ةقوشعللا ةقلتلاو ال ظ عدس وع

 |اضيا ةّقشلاو ٠ قاّقشو تش ج ىش اذا ءيشلا فصنو
 نقلا /ةفانملاو رفاسملا اهددتي ةيحانلاو دعبلا ةقشلاو

 ان داو فاول اصمأأ

 ةيول او: قاشو 0 * جةّنَسْلاَو ةقاغ فش لاقي.ديعبلا

 د ا ب 1 رض ةييشلا + ةليطتساا بايث 008

 ةبسن قش ث ةناك محرا ١ نم خالا ياشلا ب ثعاط ةقوقشلا

 نيفصن "قشنأ ام لكو محن اذا لع |و ديخأ بسن نم

 هيلءو . ”مالاو بالا نم خالا وه قيقشلا نا روهغملاو
 ظ ةيضَرَدْلا ههءاقم يف يريرحلا لوق

 رالا نع ىقيقشلا خالا لغو

 5 نا كينكي القو ث

 هلوقب كلذ لبق هيلع صن يذلا خالا هب ديرب

 رح رسم را نع تام ل

 هعباو هما ا
 || + كرادتملاب فرعي رعشدلا ربا نم رحب اضيا قيقشلاو

 3 بشملا تبنت نيلبجلا نوب ةجرفلاو تخالا ةقيتملا

 نال عستملا لبإولا رطملاو ٌرئاطو . قئافش
 ما



 ققش سشفش هس

 داجاوا ٌنّيِطملا داقنملا ضرالا يف - 2
 ةمرلا يذ ل رّاشم 5 درفم ٠ ل تم لدرلا 0

 ل اهم ناجل ىّرع ع ناك.

 رقاشللا ءابظ نم فشخ ما ىلع

 عاجلا لق ةنمو٠ برعلا دالب ُْ عضومو مدا نهد |

 كه املا او رتغلل هه د وعدت ا |

 قارفشلاو
 طقرم ريغص رثاط قررا قارقرشلاو

 ناوفلاو ناوقلا تك رزتل
 قارقرشلاو

 ماشلاو مورلا ضرأب دجوي * ضامبو و

 يس ةلاعلاو“ قلاشألا ذل لانا محام ناهازع را

 قّركشلا |
 او.رده للا ىفقش

 اباريخا الع عئا بايقلا ةلثافلا كتقعاش وقل

 تقةشقش كلذكو . ةزوباصا|رثا نم اهيف ام فانيلا

 ند لوسغملا دامرل ل 2[ ند هيلع ١ ا 26 0

 ل اف. جاه أذا هيف نمربعبلا “ هجر 0 كو ةقشقشلا

 ج لاحلا كلت ريغ يف ةنم اهعضوم فرعي الو ٌئروغلا
 .لحنل |, هبغي امناةرققشقش و ذ بيطال اولا اذإو:ىثاقشأ

 هكدا لا كازا ةطلرز الرق
 .مكمملا توص اهب دا دار ا'رداصلا ٌرَدص الا قب - و 0

 قطف أ هب نوديرب نإ 5 وللا لع 7 ةقشقشو

 مامالا ةبطخ ةّيةشقشلا ةبطاملا * رلئاط ريغ ىلع مالكلاب
 ليق .ةغالب عاوناو 1 0 ةايتشم ةعيدب ةبطخ يشو "يلع

 كلتااقم توف سابع نبال لاقأل الا كلذاط

 اضعب كمالك ضعب تعبتاول يا ) تيضفا ثيح نم

 سابع نبا اي ةل لاق ( وبلا تيوتا ثيح نم ويف اًيضامأ
 مك ةشقشألا 3 ع 3 تدده ة ةقشقش كلت -- ا

 ةبطسم يف انا ّيروصلا وتافم يف يريرحلا لوقو . ل 0 وأ

 تزوجا ناتفنولا ةعاوو .نءزور ردو 0 ظ

 ئاذك دعصلو , 1 ىلع دعصا يذنا قشقفملاب د ارا ظ

 ىو ا اع ا اذه دشنيو ىرخا ةّكد ىلع 1 0

 ةماعلاو .٠ ثتّوص روذصعل

 | ةبرقو مظعلا حدقلا ردو . ناكم مسا رقاشملاب دارا

 0 :قاقنلا لبق و .هلحم قة 8 10 دق 0 "يل دا

 دقو .ر 5 ةفيح ىلع ع مالكلا نيل 56 ذعمو ءابرغلا مالك

 نم ئدرلا وقو فاسفساا نعم ءافل اب 3مل 2

 اناس اهتاضعا لف ةعذلا ضف ضف
 ةعطقلاو مهسلاو بيصنلا صقيشلا#ةيرشلا نيب ةلدتعم
 10 رصقش 4 هيذ هل لاقي“ ةكرشلاو ءي 0

 ” رلقلاو دازجلا ”سرئلاو كيرلا ةكرشلا 7
 كل ذ هيفمس وأ ضب رع لصن صقشملا *ريثكلا نم

 جاشحولا هب ىري ك ذويف موا ليوطلا لصالاو
 تاكل صّدشملاو ٠ صفاشم

 راف اوه وا فزخلا نم رارجلا طيقشلا - طفش

 رعش ةلصخ اهقف و فافلا كيت ةطقشلا * اًفلطم

 هينيعل اًنالفو . هيذ عرك اقم عقشي نال قع عاش

 دضن ةريغو بطلا عقش لوف ةماهااو .ابب ةباصا

 نالفا لج 4 عت ضبا نولوقي و٠ ضع قوذ ةضعب

 ائاشت نالجرلا عقاشتو .ةبس يا

 [. ةنقش ةدحاولا ةنم رّدكلا وا فّرتملا فقشلا
 |نم ةعطنلا ىلع ةفقشللا قلطلو . فافلا نكست ةماعلإو
 ساغلا نم جونص 6 00 تانيةشلاو. ريش لك

 ل هماهبا ُِ اهم ةد>او صقارلا لذ 5 ىرع اط

 | ىو اهنخأب ةدحاولا كدي مث 3 هيدي 0 ا ْ

 ْ .ةصوصخم ةفيرط ىلع هوفر اورج جرضيش صقرب

 اهب ثصّرت دي دخلا نم ةرييكةقرطم مدنع فوفاشلإو

 نر. ردخملا مظعلا رغصلا فيقشلاو .ةانبلا يف ةراجحلا

 رجا ىلع قلطي دقو . لبجلا
 ظ اًريغص ةعيطقت بطلا فيةشتو

 ولا قدر ةعدض انك فني يثلا ّقش

 بانو ٠ مهملكو 502 قرف هيلا ةييويللا أاصع

 | أصدلا قشو . عصا إو يصلا بان اذكو علط ربعبلا
 ا! للالا ترع ةرابع لضالا يف اضعلاو . ةعاملا قراف

0 

 ١ قارب هحذلا ريغصلا

10000 



 ”وةكاهم لك ةعبرا وا نانرق هل شبكلا بطش | علا قبس يف ةاببغلاركذت ل

 قلبالاو مارش تبك لا ٍِ يف لراذسو جراف دكبطاقشو طحاتش ج بطحأ

 [لتقو تا اج ص ال نب نالاديش سرف اضيا دارت لاو ش لجرغس

 لوف يف ةرتشلاو/ ةرظلا نما قا ف  اهكلام نبللاو ةل اهالا ةريثك ةشيشح ةّدّمشلا
 رعاشلا | .ةفيعصت وا ةجسملا لاذلاب فقتل كف دشلا

 ةتوعد هودطا دعب عضخسمو ريما ةقدلأ لجل ةماعلا دنع فودتعلاَ
 اهدوقو .كاذرجلا لثم ءارتشب .دعبإو بهذ انكم ذَكدي ذقشو ذفشب لجرلا ذّكش

 ىلا بلكلا وعدي يذلا قراطلا عنتملإو .رانلا اهب دارا | لجرلا ذقشو .بهذف ةدرط يا ذنشف هذئشا لاقب
 ىلا اهب يدتبيل رانلا قراطلا اذه مرضا ةنا يل .حابنلا | اكن يعلاب سانلا بيصب يل اناذَتَش ناك ارم ذَمشي
 | رقشالا نول ةرتشلا * ناهعنلا قئاقش نارقشلا * هلزخم | * هدرط هذتشإو .داداع ٌةذقاشم هذقاش * ركذيس

 | ١ضايبلا ىلا هترشب ليم عم ةيفاص ةرمح ناسنالا يف شو | ذكشلاو . نيعل اب بيصي يذلاو بيذلإو ٌردصم ذّئَشلا
 راعين دلاو فرعلا اهعم ةد ةيفاص رمح ليخملا يفو | ىا ديالو نقل اهلانو ندصن دنقلا ا دلو

 هر صاع هلل سر

 ٠ ةد>اوورفجنزلا يا فرغغسلاةرقّشلإو.تيملاوبف اًدوسا لف بيع يأ ن ناعصو لقت 2 ذنش هب امو |

 | ليوط انس اط ةكمس راقشلا * تارِدش جرم اكرقلا داو ذّتشلاو ذقشلاو ذّتشلاو . ماني داكب ال يذلا + ئ
 |روقشلا * نامنلا قئافغ هسراّدشلا * ناعنلا قئاقشو | هاَذْقَشلاَو ىّدقشلا * ىَداتتو نانقنش ج ءابرحا|

 |وبلا تيضفا 58 أتي اح ةتريخا 0 . 0 نسل يداي ناذنقشلا #3 ,_.- راي بائعلا ا

 ظ 00 0 00 يلا اولا وسلب 6
 |ناب روتكلاو نك عيبج هل 3 قول امل اب ةقحاللا | * * ناذقش ج بْن ذلإو ةليرحخأو ةباصالا عيرسلا رصبلا ا

 جاجعلا دشنإو . تعنلا ىنعب 0 داكيال يذلا ذينعلا

 يري ذع يرخنن ل يراج نار زاجل يف رفح ف وكشلا ا

 ىريعل ىلع يقافشاو قرايس جد وطأ ا

 هيرو نع اشيدلا اكو" ازثك رثسب-رثعو رف لكلا شرألا 277
 ربعتلا حالو الجل عم نم غلبا وهو رقشا ناكارارغشا رشا *رفشا ناك ةَرقشوأ

 ا

 | يسب ذع ةلوقو . ةيراج اب يل حرم ىدان» يراج ةلوق | ةغلو بذكلا رصقلاب ىّراقشلا * (رش نم يا) درا
 |لدب يررسو ٠ لع اهرذعت عم اطواحا ينل يتلاح يا رومالا يورو دحأو رثشلا# ركذتسو ىَراَتْشلا يف
 ريتتلاو . يروما نمارملا يروقشو ٠ يربذع نم لبصفت | كببدلا رقشلاو رْثّشلاو . ل ىلا بلقلاب ةقصتلملا]
 |نسوا ءآبرخحلا رولا 17 ايلا رق ب غي روتحُد راو رشا , اجو. تانكلا] !ش

 أر 0 هرع وهو ةزرقشلا: نو ١) هلام نقشالا * ب دانا ىرتشلا#ر حارخ تابن وأ نراعنلا قئانش رقشلإو ا

 | .ريع مامالا دعب رتشا يفثريخال وق هبءو برعلا دنع نئب دلاخ سرثو ٠ . رقشالا ثوم ةاراشلا # ليج و

 0 جةاراش ىتالاو نوللا رتشا ناكةنال كلذو 4 ةنمو . يرجملا ةدش 2 لذملا اهب برضي ؛ ينالكلا رفعج 1

 | رقاتملاو . ( ادباج يا.) اَنلَراص ام مدلا نم رذشالاو حلا نيدلا ينص فشل ١ لوق ا



 + داتشم باصا انالفو . اقثملاب ةقرف هسار رعشو | يا ًالسع هللا ءافشا ل اقيو. هب ىنشنسيل دايا ءاطعأ|
 طش ةأَقشملإو ةاقشملاو أقثملاو: سارلا قرفم أشكل عنتما للياعلا ىكشإو .ةديّبع وبا ءاكح .هل ةافش ةلعجإ

 عساولاو ليواتلا لجرلا بتْوَملا * ب ك ش عجارأ لان يا ةبلق ىنتشإو . هتبيص# حرفو تمش وب ىنتشاوأ|

 اهرئاظنو انا ةروكذملا | .ةّقش ةسار ًاقشو . علط ىو أنش أقشي ةبان أمد

 ل1 قو ةاردملا اخي ةأفغملاو . صقانلا نم ى مدلك ضرافلا رّمع خيشلا لوق نمو . هنن

 ةطسبتو ءاسنلا رعش اهب جن صن ةطشامل اهمركطئاح يت يف اوحرط ولو
 ا

 ظ قا تييلبج الك دلل امقةأ ةائوم تقحلاو بتنا ماسلا ؛ هقرافل ىفشأ دقو الباع

 ” 51 قود ةب دوألا يب دوصأو لابجا فوهييف عدص | .ةاقشلا هب لان 0 هبا ومش |وايثفت اذكب ىفتوأ|

 بقشلاو . ةيقشو بوقشو باقش جروطلا هبف ركوب لان يا ةنم ةايلغ ىنتشإو .ةنم ّىرب هظيغ نم قشنو
 | * ةبقشو م ةتدحاو ندد اك ٌهانج رت بقشلاو رعاشلا لوق ةدمو .هبلق ةرار> تدربف ةئنجاح ْ

 أ ىلا اهسبال اهينثي ةءابعلا ليذةماعلا دنعو . رعاط نابقشلا ليلغلا كنم يفتشي له ىرت

 *نرباقش ج ةريغ وا شيشحنا اهيف لمحيو ورهيظ فاخ ليلعلا هتبابص نم ىنشيو

 لااا انبي ىلمت نانللل بتنلا اتيضخورفاوحا نم .نبدلوملا مالكن م ةثلثلا هذهو . اهب ةسفن تباطف ةدجاح
 لجرلاو . لوببل ةلجر عفر خش قش بلكلا تش | ةنمو. هب ىتكاف هدارم لان ىنعمب ىننشا نولعتسي دقو

 تشو لجرلا و ع ةحاَش مشب مشو. ةريكوتينلا ضرافلا +: 1لوق

 ؛ىزا لخأ او. نولنرسبلا غش + دحا او اهانعم وأ | علينا ينعشاال وب يفلت رم دا يتنحضو يقع هاج فقو

 1 .هقاش هاشم ةحلاشو جن ئشِل نأ لبق هعبب نع يم دقو ٠| .لعاف مسا يفاغلا + ةاشلا بلط ةافشنتسا هب قشتسإو
 #4 ةدعبأ هىفشإو . زا 3 ةيسول قيبلا خشإو ةنمو٠ 521000 عطاف يا. فاش باوجو

 اهوا غان :ا ةحاقشلا او ةحابفلاب ءاجو ةحابفلا ةحاقشلا نم ٌريخ ينشي باول ةيجركلا ةمانملا يف ّيرنر 4ا لوق
 ا واوان و هل اعقو .ردصم خلا *« دحأو ىنعم ِق لل كلو نا غلا ةيفاشلا * يفدي بابلج

 ِ روسج يا خش لجر لوذن ةماعلإو ٠ رلحإو ىعمبو ١ عابتا ىدربراجنا اهحرش بجاحلا نب ورع زييشلل فرصلا

 ارسيلاو ةبلكلا دآيحو ملا ةيكشلاا دع بايبال مركتلا يف تيل ةييشما و دلا تعصب ةآفشلا * ايفوتسم احرش

 ةيلكلا ةيبط و ةروكذلا ةرسبلا ةقْشل او. ةرمحلا ةيكللا تانيرع:لا قو. رفاغأ عملا عجو ةيفشأ جبيسملا مساب

 ١ * تحتم 2ث ترون لاقي .رجالا يقل + ةرقشلاو عماج ريغ وهو . ل ادنعالا ىلا طالخالا عوجر ةآفشلا

 ا ضرما نم ةقاد عشلا « بلكلا د تسإو تبن حاّتشلا بابك اًضيا ةآفشلاو . ةيدفعلا ضارمالا هي وراصمنال
 0 رقشالا هش آيإ زج ىو | عابتا م و | ةرصدخا انيس نب سيئرلا زهشلا طنملا يف ُلّوْطَم

 : ضاييلا ةصل اخ ريغ كيسا هافش ةوغرو . خش ا سوهشلا: ل نشناقلا باتك ىلا ةرضرخغ ةقاتغام
 حونشملاو قزم اهةادشاو ا اهرابدابالكلا حاقشأو ىقشألا * اهركذ ّرم دقو ةَمّدلا ىلا ةردان ةبسن ْيَدلا
 . ىعبب وا ابنا احوذشم احوبقم دعقو . لوعفم مسا 72 مه تاما بقل ىتشإلاو . ليضفن مسا

 |ةليقام ىنعمب نوكب ن نأو اعابنا نوكي نا نيب قرنلإو يلاسالا هارت ام شالا ع تِكسلا نبأ ع نءو.: .كينووأ|

 :مالكلا ةيوقتل نوكيف انعم دصتي ال لوالا ىلع ةناوه | فصخلإو اههامشإو دوازملاو (ةاقس عمج فو ةيقسا عمج )

 |[ وةاوخا هي اذكهو .راركنل كنوكيف دّصنب يناثلا ىلعو ْ لاعفلل
 « عر



 هفش

 مصاع يفو ) يرتئنشلا *رعشلا بهاذلا رتئقشلا
 قّرفنملا (رصقلاب ويلا يدنفا|

 ةيسراف٠ فونربلا جانافاشلا  خاش

 يذلاوه ليقو . ماهحا نم غون نينغشلا -ننفش 1|

 نتيافش ج ماهلاب ةماعلا هيمست |
 :هله ذك نرغو ا ةينت ترض [نع 1 عمي هيف

 . كنع ةلاغشل يا دلأو عل درخلا كلياع ةفشن ني موق وأ

 اًنالف هفشو .ريغلل هيف لضفال انجاح ردق لعوه يا

 تداكل افي ةنمو .هدنعام دفنا ىتح ةلكسملا يف هيلع

 لوهجلا ةغيصب ماعطلاةفشو : يونفت يا يلام ةفشن ل ايعلا

 * هوبا اطرثكل املإو.ةرائاسراك ديزو . ةراكارنك
 انأله ٌنالفو . ءاناد اهافشو ةهفاشم رمالاو دلبلا هفاش
 هفاشلا * دف ىلا 43 نم ةبطاخو وتخش ىلا ةتفش ىفدا

 رييغت نم وهو ةنشلأ ميظعلا مهافشلا ا نراشظعلا

 - نم ةفشلاو ةنغلا د« بشلل

 لونغ ةماعلإما نانسالا نارتست اس وابإع ٍناَئفَش

 اكةغللا ن ء ةغشلاب يك ارو. هيكل

 ابنعاب كلذو تاوفشو هافش ج ناسلل اب اهنع ىنكي

 اهنع ض وع امال تَقِذَح قش رورمجا دنع ةناف الصا

 اهب اهمال نوك ىلع او 17 داق ةنس م ال تفذح اك ءانلاب

 هايشالا نادر اهو ةبيقشب اهريغصتو هافش ىلع اهعمجأ

 اهنضان كوالا ال ىلا موق لاقو .اطوضا ىلا ظ

 اهنم فصولا يس اولاقو . تاون ىلع اهوعجو ونش

 لافو ٠ هتك ىلع /قنادبا و يئرهوجا لاق.

 ىلا برقالا وهو لاه وا ياو اهناضغت ئدايازورينلا |
 | ٠رايلاب تناف ةفشلا ىلا تبسن اذإو . باوصلا ظ
 يبو يد كلم ين اتلقو انالع اهكرت تش ظ

 نيرابتعالاب يومَ وا يش تلق تمش ناذ٠يدعوأ
 يا ةفشلا فين الف ت 24 نبا نع و ١نإ :روك ذللا

 هلاقو .ٌدض سانلل لاو ىسلا لبفو لاّيسلا يف فت

 أهو 4 ويا و

 نشا 1

 4 07-5 منش هيلا كيلع سلا ةفش نسحا امو ا

 0 ةبناج ءيثلا ةفشو .رثلكب كيسا رقفش تنبب
 *ييباو ةافلاو هابلا يف ةيبغشلا فورت ا

 5 "لو "حالا ىلع ةيوفش الدلو

 , هذهع اه كندي قس ايا قياشلا ل ويم رثكا يذلا

 يف ةوشملاو :ءاظعلا ريثك فايضم كسا دراوملا وفشم
 نيدراولا نيبراشلا ءافش ةيلع ترثك يذلا هللا لصالا
 | انلإومإو اناناو . هيلع روفكم لكيف ليعت لا هجينك ع
 | نع هيلع روثكم 57 م كلا ذو“ "ةليلق يا ةهوفشم

 اريك اكولو
 ص هه

 مثل اتش

 ةروس ةيس ةنمو ٠ . هذحو ءيش لك فر>و لالها يف

 . .ةرذح افش ىلع متكو وازع لك
 رّهللو ةتوم دنع لجرلل لاقيو٠ دافشأ 4 ةعمجو نافع

 يل م ا 2 قب و اهبورغ كنف سءشللو يقام دنع

 فكم اك اتقي دو اَتَشالب ةتفرشأ جاجتلا لوق ةنمو.ليلق

 دقو وا سمشلا تباغ دقو 4 يلد ركيفولا نو: نوي

 دقو . ةاتفش مضيت ال يذلا قشألا + 1-0 أعم تنيقب

 ةعيفو ا راثلا نق

 0 ع

 ه٠ ف ش يي ركذ

 0 هاربا ( يعاب ) ةافش هيفشل هضره نمد هللا انش

 .٠ ماض 2 :

 ا ةروس يق ةنمو ٠ ضرملا ريغل لويعتسو . ةضرم بهذإو

 5 نه ضيق ىنزودصلا هينا ةاقمو ستوب | تا
 !يلط انالف تالف شو : داقتعالا ءوسو اهيف فلا

 ِه ضيرملا

 يتأا ةئجحاح تيضق يا نالف ةلغ شو رب لوفي

 أ ثمب ه2 ما وشف نفلخلا كلين و .اهيلع انياتم ناك

 نيفشو تبرع مثلا تْنَشو. نشل

 هيياع انفشأو .ةافشلا هل بلط ةافشإ اًنالف نالف ىف أ .ليج دن نسح ان يا ةنسح ةفش نياتلاوق

 يي ”افشأو ٠ توملا لع ضنز 1 :يشأ4 ةنمو ٠ :قؤشأ |

 سا اذن

 أ 0 مكنت ال

 ايف ىلا كلن نارين او ةيلطالل ةزفا شلل قورالاك
 | هونشملاو . ار اهبلهكلمللا ةزاجالا ِق اهوقلطا نوئدحملاو

 | -:ىالفق 7 اثيو . ى ديالا هيلع تنرثك, ول غفل ”ماعطو

 | .بورغلا تبراق(ٌيو|و) اوفس وفشن س
 | ف تردذ ةفشلا * رويظ صخخغل او . علط لالطإو

 |( ي ف ش يف ئيدابازوربنلا ةركذاو:) اكل ةعأو اتفق



 أهنم كيلا

 .صرحورذا>و فاخ اقفَش قفشي هيلعو ةنم قفش

 5 الا نشو نفقا اكمل قم . قفشا الا لافيالو ١

 دع َّق ةونش و 1 هاف وهف د هحالصا ىلع صرح مدع قفشإ

 [يبن خيل بوثلاو :ةلاقك ينلاو :قفشي ةلمد هياع ةقفش

 :هضرخو زل وةنفا هيلع ؤةموب اا ىثلاقفشأو 0

 انح ريغصلا ىلع و٠ خيذنشم ويف قفش ىنعمب هيلع صان اذلاو

 يف ةريحلإو ٌردصم ققشلا * ةتقشلا مسالاو .فطعو

 ىل اهببرق ىلا وا ةرخآلا هاشعلا ىلا بورغلا نم قفالا
 لاق .ققشلا باغ ليق بهذ اذاف .ةمنعلا بيرق ىلا

 هناك صوت هيلع لوفي ب رعلا ضعب تعءمس ىهصالا

 رعاشلا لوق هيف لق ام عدبا نمو .رمحا ناكو ىّفَشلا|
 اهيرشي تاب يبدن ام اذا ريخ

 ”قرتحي هلُزللا نم هيلع ىثخا

 تبرع ام سمثلا نا فاح مار ول

 قَنَشلا هوجو يف ُةبَّذكوبف يف

 . اهبرش نع ف يف اهبورغبو .ريخلا نع سيشلاب ىنك
 . كلذ دعب ههجو يف ترهظ يق ٍ لا ةربحما نع ىنشلابو

 لوا ين اهرمحو سل | هوض ةبقب ققشلا حارصل | يفو

 قنشلا ةربره يلا نعو .ةمتعلا نم بيرق ىلا ليلا
 ةيناوالا هتماتم نم ٌيريرلا لوقو .ضايبلا

 ٍرق ىنس ىنغ اقفش تحزحزف
 رطَع_متاخ نم اًىلؤِل تطقاسو

 اح نعرمتلاب كا اكردحالا اهعقرب نعقفشل ا قد

 لكل تر دقو .اهف نع متاخلابو اهمالكن ع هولؤلل ابو
 هلوقب ةلبق يذلا تيبلا يف كلذ

 | اهعقرب وضأ تراز نوح اهلأس

 ردح بيطا يس عادياو يفأق

 ماردلا ند لضنا يا ًالبلق اممم فش 1 الخ ناكف

 نش

 | قرا الاوز ذو ا ل

 . ةقنش هيلع يلو ةقنش ب ينذخا لاقي . فاطعنالاو

 سانلا نع وركملا ةلازا يا ةمطا فرص ةقفشلا ليقو
 .فوخ عم ف طع ةقتشلا ليقو ٠ فعضلا ةننشلا ليقو
 ىا ىّنشم ءاطع * ةفتشلاب ىلاعت هللا فصوي ال اذطو

 معدنالا تييتكلال وقريبا و "9
 نيلع كزاملا نعذعل عللع

 قسم ريغ نادي نيلئاسلل

 لفاش ج شركلإو ةجرايكلا ةلقشملا - لفش
 ييخرتسمألا فورا ظيلغلا را اَشلا خش

 امهخ رسل فكنيتنشلا ميظعلا ني رؤغملا عع ايلا لجرلاو

 ”ةرهشو ركل ع ةعسأول ل نيتكسالا ةنضل | 5 ارانإو

 لل اول 36 نمد ققشن امو فرحا ةعبرأ اهفاسل

 يصل هذه وأ جل ةنز مَعَ اكلملا - علفش

  علعملا باوصلاو

 هيض ياسا قاغش

 هعرديف هنلخ ن“ . رخالا

 انونش ( معو و عم باب 6-5-5 يدا

 راع عفر وا ضارعإب يف ارظنو ا ةقيحو ,خكمب هيبلار اضن

 وول وشو ٌنفاش وهف هراكل ١ 3 را بجتااكولا اًرظان
 دحاو نعم تفنشو هيل تنفش 1 فكنا كبا نعءو

 عفرب نرا وه ديبعوبا لاقو .ضارتعا يف ٌرظن وهو
 ظ هراكل اكوا ةنم بجع لاك ءىثللا ىلا اًرظان ةفرط ناسنالا

 ًالباركذي ّياطنلل دشنإو .هل

 دحاولا عمكي نا شو.

 5 قيرطلا اركب ٌنفش اذأو

 قلبالا ناصح ةلكاشك امه

 ضيببا هارت ليلا هي قيرطلا ىلا ثرظن اذا اهنا يا
  ضايبل اب عّبملا هدالا ناصحملا ةلكاشك داوسل اب اًطلئخم
 راظننالا اضبا نْشلاو ٠ لفاعلا سّيكلا نئشلإو نئشلا

 ن 0 * رظنلا ديدشلا هر كارما بيقرو ينث دف رمال د يبت أ ب تبلط يا

 رويغ يا أ قفش بوثو. 9 23 5 00 0

 لااا



 تعش

 عكرل ةقففلا ةيناةغلو هولا ةدقلا# معبار وه 3
 ىلا ةوضتف بلطت ام يف عفشل نأ يف ف ةعتشلاو.

 كبل مسا يش هءارنلا نعو . هديزت يل 4 ةعفشتف كدنع امأ ]

 انعم دك نا يف ةوقللأو دا اوريظنو. عوفطللا ْ

 ءايخفلا دنع تعج م 0 ابلصا اذه. لوس عع ةلعف|

 ىلع ءاّربج راقعلا كلف وهو صوصخع كلم ن نع 2

 دقعلا 4يَلع مآق يذلا نمثلاب يأ وباع مأق اع هيبراشم

 1و اذا كنا لاجرلا سوؤر ع ةعنشلا يبعشلا لوقو

 تناك

 ىضلا

 2 عابف ع اهننلاا ق وادفع قعاح للا رادلا ت

 لوك لواا + هيتازم تالق لع ةتشلاوممابس قمل
 يف اًكيرش ةنو ةناثلاو .عيبلا تع يف اكيرش : عيفشلا ||

 8 :ظاح عضو .قيرطلاو برش اك عيبملا قوةح

 0 اراه سو عبببلل اهمال عيفشلا كللم ناقل

 ىلع طيلخلإو . طلخا ىلع ءارشلا قاقمتسا يف كيرشلا||

 * مانمكر ىلا نمو :تروتجلا ضيا ةعئشلاو راقت

 قباح يف نيبدلحم نيب عيجت يتأأ قونلا نم عوذشلا ظ
 ج ةعششلا بحاصو ةءافشلا بحاص عيؤشلا #7 ةدحال

 يفٌيربر لا لوق ةنمو٠ .ةعافشلا | لوبخملا عتفملا * هاعقش

 عينشلاو كبل 2 كيخع لسوتلاب ُ 0 ةمّدق

 هذهيف ىنعملا لصأو. ٠:ن ونجملا عوذشملإو .رش ىلا يف متم ٠ْ

 ويب هيث رق ةداملا

 لوق ةنسو ةنهوإو ةلزه اَنَس ةفشِي ضرملاو ملا هش
 رعاشلا] |

 يفش 9 و مكس انويكول
 هي
 ى داوف باصا دق مآ ارا ُُ

 يعاهتلا لوق ”هنم و٠ ةنامألا

 هل ع ٌفغشي هايرلا ب و ظ

 راع كلناف هيب ثنحت ا اذأق

 دوف رظنإ

 :ةنش ىغمب افيفشت املا نقش 57 ةففش * تبثو ماد ر١الا كلو ادع

 0 دا افانعا ٍضعب ىلع ومدالو | ضعب فشإو

 هلك مانالا يف ام فاشنو ٠ ةقافو ُهلَضف حلا ق يف نالن

 أ يا *فاشا ٠ نع يرلا سبل رثملا فو: هلك 2117

 ام ق كيل تمراذتلا ةيومق يذلاردقلا نال كلذكف ئوزبا

 | هذا. يلا اًقافتشا ُةَلكمازحمل ربعيلا ففتغإو .ولضف ياا.
 هج

 يا ةفانشلا برش ةةفيقحو . فتشا برش ناف عرز 5

 .«ةارو امرظن اًمافختسا ةقشتسإو : قرطق رخآ وا ةيقبلا | مهسوؤر هي , مهني هثاكرشل هعاب ام نوكيف ةبيصأ|
 4:4 ديا روع ”ءاصقتسإو ةنيب ّيثلاو

 (|عد ال لا هل خو اهيلال ريمالا ةفشتسا ايلف ءاطق راا

 رضا لون هبغرلا« علك بنج بقوا ويلا فتش اولا هيف

 *« مأنالا كيس هل ةبقب ةفافشلا * نيبتو 0 امر

 لوقا نيو فار ج قبفرلا بولا ٌتفشلاو فشلا

 ةيالكلا لبقو ةب ةيرازنلا لادنج تنب نوسيم

 ينبع ٌرفلو قةأبع سبلو
 رقفوفشلا نيل مم عا ةيرجلا

 ظ ةيردصملا نأ زاضال ل ان :دانهلا هركذتن تنيبلا !ًاذهو

 دقنلا دقتلا نال حيرد مسا لع رفطاع لعل ا ازاوج

 0 د ةبقر ركن ةطشلا ليقو : ينبع ةّرقو يا يني يع رقت لاو عل وع 4 . لك 2

 أ كم كه يم 28 5 3

 فشنسإ فوص نم قبقر رمحأ ٌرتس رصن وب لاقو

 ظ فتلا + نص نالفتللالو قاتلا 2 ها
 | و ف وأ" .حنر او دربلا نافشلا 7 لياقلإو ردصم

 . يرو ررب تاذ يا ٍَناَنَم تاذ .ةادغ لاقي :ةودغ يف

 ٌفشلاو اضيا

 1 ا صاع 1 سل حو عسا
 رعاشلا لاق | رهظيىت> قر افغشو افيفش ,و اقوفش ٌثاغي بولا فو

 نتنلا بات: قافشلا ن2 قد“ ةرتسيا رهاظ ' انك يف
 | ذوفنلا نم عاعشلا عني ال ام فاّشلا * ناّمشلا نم يا
 عذل فيفشلا * ه ف شيف ةنشلا + وونو جاجزل اك

 سمثلا رح ةّدشو ةدرابلا كيل اذَريوبف ٌرطمو دزإلا ٌرمالا نالفو ٠ يرافم انش دا نع هيا ْ
 | يس يو 0 مسا ف فسأل *< دا دض 0 ٍصننو 23 انما ةفشب - يثلا فش

1| 

 | نأو د
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 ا

 كنمعلا في يضش رمتشلل لوران جا قوهجلا لع صاخشتلا|
 اذش وا اًعْنَش ةاشلإو ةقانلا تعقشو .وراشتنإو يرصب |
 نيم لق .عفاش هل اهيا ءامطج قف« ةاراكأ|
 ىا هل عاشو. .ية هةنعفشد وأ اهمنش لق اهداو كن ال كلذبأ |

 تا يق نالنلو .ةن ةنواعي نا بلظ عائش 0 ىلا هذ ظ

 . قداضيو ع نوع ياو ادع 0 لع عفشمل ةناو٠ ىعسأ ا

 دزب نم يأ ةنسح ةءافش عفشي هاب وجاك و ةروس يفوأ

 لجرلا نا يتعلا نعو برغملا يف لاقو. لع ىلا المعأ

 يأو 4لا ادي راج مانا لزتم عيب دار | 539 ءاهاجا يفإ |

 دك وم عيبلاب ىلوا ١ ةاعج يا ةعفشف هل عيبلا بلطأ|

 ملط اهيف نال ةعافشلا ع نم هذخا ةناكو تلق لاق. هنك |

 أهنم عنخ ملو٠لصدالا وه( عفشلا ىنعم يا ) لوالاوأ ظ
 عابولو هال اباو .ًالعف ( ةعنشلا ىنعم نم يل ) ظ
 هب عفش ؛ هسذلا ةبيصن وأ اهب عشب يف : ىتلا ةراد عينشلا ظ

 دارا اذا ملوق نوكب اذه ىلعو . هنفلا لها حالطصا نف|

 4يف ضع 50 ود ةع ونشألا ر ادلا ضعمب ذذا عيفشلا | ا

 500 عوفشملا لاقي نا باوصلاو . "است

 و | لافيون-ويف يتعانش لبق لجرلا يف يمّتسو:اًمنش ةزيص |
 ةنعافش تلبقف ةنواعملا بنوا هبت ةءانش عتشأ

 يلوا ا عفش لوقا ةماعلا 1« ةعانغلا ةتيطعإو ةبلط ياأ

 .اهارتشم ىلع ةعفشلا باعكصار بج يا نالف كالم 1

 .ايلبقف ةنعافش بلط ياوبف ةمّمشف نالف يف يلا عّتشتوأ
 * هدنع هَ ع ةلراعشل 4 يا هيفو هيلا ةعنشتسإو|

 ءانل اف ءارعشلا ةروس يف ةنمو . لعاف ما عفاشلا |
 دلو اطو دلو مطب يف يا فاش ةاش وا ةقانو. نيمفاشأ
 ثعب هنأ ثيدهحلا 0 ماله تيس ٠ انهيت را

 يلا لاقو اهذخأب لف عفاش اهب *اناف اًقّدصم |
 ناضلا نم وه وا سينلا اًضيا عفاشلاو . ةطاتعبأ
 اًرتوال اعفش غل اغلا اذا يذلا ا ظ

 3 كفايه دبع نإ 500 نم قبرف عفاش ونبو ظ

 رييشل | ةبسن ظن دقو .روهملا هيقنلا ةيفاشلا مامالا|

 هلوقب ”يعفارلا |
 هد مسالا

 نمو 0 2 را 0

 عفاش نبا, ٌنافع_مدعب

 عباس دبع نبإ بيئاسو
 عساتلإو ومان يدب 8 دبع

 بلا نبأ دولوملا مشاه
 عبان عيبج 0: للفانم دبع

 ثتانبالإو 0 "لهو قمابع نب سي ردا نب ديم وه يا

 نر. اهيفام ىتخيالو .برضلا عوطفملا زجّرلا نم
 يا ةعفاش ٌنيعو . عفاشلا نوم ةعفاشلا * زّوجتلا
 ره *يفانللا + قيياتش نشل ىزت ا نيرظنارظن
 الا قّرفلا ىدحا ماما وهو اَننآ سوكذملا هيفنلا
 ةنينح يلا ىلا ةدن هينا يهو ةوظعلا ةءمالسالا
 .روكذلملا ”يعفاشلا مامالا ىلا ةبسن ةيعفاشلاو .نامعنلا

 يكل املاو ٠ ”يئابيشلا لبنح نب دجا ىلا ةبسن ةّيلبنحتإو
 * يفاشلا ىلا ةبسنلاو . حالا سنا نب كلل ام ىلا ةمدن

 ةثداححلا ةيسنلا هأب لعجو هئاي فذح اًضيا 0

 ةيعفاش َج ٌينفاش ةفهاذتولا ةلخر لاف انناكم

 * نينثا نينثآ تبني يزلا عاونا عئافشلا * ةعقاوش

 ١ ردا ازبغلا كزدو روما لت ةيلطو ردم ةغاتشنلا
 يو ٠ عّرضتلا ليس ىلع ريغلا لا قس لجالريغلا

 بونذلا نعزواجتل ا فيس لاّسلا ةَاتشلا تافيرعتلا
 01 لدار وع تجف ةءابما تدق: يذلا ىب
 .ريغلا ةرظس نم تفئاخ وه نم هسنن ىلا جانلا ضب

 | عفاش اط ام كيسا ةعانش اهعننت الو ةرقبلا ةروس اهل هيلو

 جوا يل رثولا فالخو ٌردصم عنشلا + ةنعافش اهعفت
 ج درف ما جوز ١ يا ارئو ماوه كيش لاقي دنقل

 امورنا هواصلا هركي ناك كني دا ةبموب لوقت عافشأ

 ىحنالا موي اًضبا عَّشلاو .جيوارتلا تديب يا علنا

 ةروس يفو .رثولا ةفرع ع مول لاقي امك وريظن موي دوج

 ةروس يف لونل لاخلا وه لبق رثولاو تول
 ع هللاوهوا. . نيجوز أ:ةلخ ءيش لك نمو تايراذلا | ذي

 رةثاث ىوجن نم نوكي ام ةلداجملا ةروس يس هاوقل لجو

١ 
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 0 يا

 ايّناف ليغسملا توجر اذإو ٠ |فرحو لعاف مسارفاشلا * اهجرف رنش ىلع اهعماج
 ٍراه ريغش ىلع اجرلا ينبت امليوطلا وا نينذالا غل عيباربلا نم يرامشلا * جرفلا
 زيديلا نم رهشك لو قمل +« ةرقشلا اننا قبب ةروتشلا | ىحرلا غاؤتلا ليؤطلا ول ايزل ىتمالو نئازبلا لالا |

 .رفاشم ج سرفلا نم ةلفحإو ناسنالا نم ةفشلاك | ىثنا ةبراقشلا * يعش هنذا ىلع يذلاو مسّدلا مللا

 ام يشب كارا لثملا ةنمو .سانلإو ليخل لوعتسإ دقو | *«ربولاو رعشلا ةرينكةمهظع يا ةيراقش نذإو .يراتشلا||
 نطابلا لاوس نع رهاظلا كانغا يا رفشم راحا | . بو دّكذم ننجلا فرح يفرعشلا تبنم لصارْثشلا||

 هب تللدتسا ًاليزه ما ناكاتيمس ةرشب تيار اذا كنال | لاقي مثيلا يلا نعو .جرفلا فرحو ءيش لك ةيحانو

 نم ةعطقلاو ةّدهلإو ةعنملا ضيا رقشللو .ولكأ ةينيكىلع ج نارثشلا اهتيحانلو ناتكسإلا ةأرملا جرف يتيحانل
 + قللفاب ا اويضا يا وومش قوقل كلوا وسو لضرالل | نامل فخ انو اا! وم هفضل داو وشال واقول
 نم فرحا سو . عطنا ةّداملا هذه يف ىنعملا لصإو | ةعبابت نم كلم ثلا: وذو: دحا يا دش دش
 ةنم عوطفملاك نال اًرفش ءيش لك | ليسلا فشكةيوارلا ماشه نبا لاق . نييريمحا نهبلا |

 جراكسلاو عاصقلا بلع ىبطلا جراتشلا -جرفش .٠٠ ٠ رد نم قناخم عبس اهننع يف ةأرما هيف نمل اب ربق نع

 ةيسرافل |ب جرامشمب برعم جئامدلاو ليخالخإو ةروسالا نم اهياجرو اهيدي يف ١ ظ

 هلجر ردصب ةسفر اَرْثَس هزفشب ٌةزفش ١ |.ةنيث ةرهوج هيف ”ماخ عبصا لك يفو. ةعبس ةعبس ظ
 ففشغشو وب ظلدخا هبو .دعتزا لجرلا تفلشنش ٠ ٠ | كيناب ويف ةفوعكم جولواالاهل م توبات |هنئاز اذنعول
 ءاودلإو :ةقرحا تابنلا عيقصلإو ٠ ةعضن ةوحنو لوبلا | تفعب ّيريمحلا رفش يذ تنب ةجات انا ريح هلا <مملا||
 ثلا دربلاو ةحلإو .ةلزه اًنالف ثيطإو .ُهَيذ حرجا ىلع | نم ثم رخا تنعبف .انيلع أطباف فسوب ىلا انل اراتممأا
 هبف طم فاَّمْدَشلا + شطعلا ةلش فشامشلا * دج | نم ردع تفعبف . دي لف نيمطلا نم رذمب ينيتأيل هاردلا||

 * ةليع وحن ل فادفش ببوثو. ةدرابلا جيرلا وا دري ترماف. دهي لف رهاوجلا نمر تشعبف : دي لف بهذلا]
 هب نمو قلخلا ةوسلا فيفحا ١ فشقشملاو فشقشملا |. ينمحررلف يب عمم نف .اهب عفتنا لف تنحف رهاوجملا كلتبأ| |

 ةنمو . همّرح ىلع اًقافشإو ةريغ لازهو طالئخإو ةدعر | * يتيم الا تمتالف يآلَح نم ميغ تسيل قرما ةيإوأ |
 ٌفشنخّللا رويغلا ّنظ ام نيو قدزرفلا لوق | مونلا رغصا لكما ينو .ضيرعلا ميظعلا نيكسلا ةرْثَشلا| |
 ىلع بشخ نم ريغص نانا نيدلوملا دنع قشنشلا 5 اغلا عت ةنال ممداخ موثلا رغصا يا ممرفش ظ

 لم بشخملا نم ٌةورع هالعا نم هبناج يف ولدلا ةّمره | ضرع اماّضبا ةرثشلاو.وريغووللا عطقب نيكسلا نيتي

 اب ةحبودىلسفلا اجو والبت دقو نيا أ |
 ةيخرتسملا زوجتلا قيلشفشلا | رادلاب امو .هب عطقي يذلا فاكسالا ليمزإو فيسلا |

 + ًلمانلا لكآ اذكو لصفشلا كا جزلا لصفش .٠ | اهرنش يس اهبوهش ذجت ”ةآرما ةرئشلإو ”دحا يا :ةرتشأ
 بح وهو ُرغ وا رشلا ىلع يوتلي ثابن ٌلِصْفشلا | ريفَشلا * ورسياب عاجلا نم ةعئاقلا وا اًعيرس لزنتفأ|
 مسعسلاك | ٌدحو ءيش لك ةيحانو نذجلا يفرعشلا تبنم لصا| ||
 يل امش هريص امْفَس ةحفشي ةولصلاو ددعلا عّمش 2 | ريفتو . العا نم ةعيحان يداولاريفشو .ريعبلا رفشمأا
 .ىرخا ةفكرلا ىلإو اناث دحاولا ىلا فاضا يل اًجوز | اًنيهف ايش لامني يذلا ةسار( لمرلاّلت يا) تيتكلا ||

 يل عفشو .هب ةنرق يارخآب ةعفشف ارتو ناكل اني | ياهتلا لوق ةنقوأ
 م, تسع حم بيمحتل



 راش حش

 ص اس ١ 0 2 رش

 ا قات: كلعشو وعش وفشا هن تعش رعاشلا

 || لاب ةيغنن لجرلا قش * ةآوغش تناك( ٌيواو)| لغتشمس موههطابو لمتمم انجو يلق ]|
 | كغشإ هب موقلا ىتشإو . ةيغشلاو اعَشلا مسالاو .اًريطقن | لغشلا * ةغل ام لغاش لغشو . لعاف مسا لغاشلا
 ىلع ةنئازلا ةغاشلا ردا * ورما يف سانلا اوفلاخ لاغشأ ج غارفلا ٌدَح لقشلاو لْغّشلاو لغشلاو
 يف نانسالا ةقبن فالئخا اَعَشلا * غاوش ج نانسالا | راكم لاقي . الخلا ضيفن اضيا لغشلاو ٠ لوغشو

 لوقو .ٌبميع وهو جوراإو 0-0 لوطلا | لمعتسو ٠ .لوغشم ٌناكم ةضيقنو هيف شال يأ لاخ
 00006 فيد رحل | اه .يكغملا م يتلا ةمئرتلل انغلا | بابرا دنع لغشلا

 الفلا ا 5 ا ليعتسإو ٠ . ةعلرم وأ ةجو دزم راودا ىلع هب ةينممأ

 اغشلاو ةديقنلا ىلع ٌنيساَحيو غال ذابت نلف وس م قر «ليحلا م لأول

 ىلع صاخلا قالطا باب نم ةدايزلاو صننلا ىلع يا نفراملا ليك ةمنوا مالا نك امنالافأ
 ةكيغشلاو ةاوغشلا * لوبلا ريطقت ضبا اعَشلإو . ماعلا ادغ ىويضتل اَنيْوَغ عا ذامو

 كلذاط ليق .باقعلا اّضيا ةوغشلاو . ىفشالا تثرمأ ١ لغش اهب يل "عل لغش هلا.
 رعاشلا لوقي اهيفو . لفسألا ىلع ىلعالا اهراقنم ةداب درا نيدكلاززر ديبار كلل ةلعفلا +لدملا وذ لِغشلاو ظ
 *«لوبلاروطنت ةيغشلا ** قيشلاو قينلا نيب نإ نطو 0 ةاحن ا دنعو . لغتذا ردصم 00 # 0

 ةايغش هنو 8 رم نشأ رز لاقي. اغشلا وذىن عدلا هيلع مدقنلا مسالا بصن رع لماعلا خل غتشفنا

 يرارحلا لوقو . وعملا ىتشالا لدقو و كاع .ةتيرض ديز وحن مسالا كلذ ريم نم هيلي ام بصنب
 ضيا ةّيزارلا وتماقم نم| لماعلاف . ٌفابا تلتق:مالغلا ون هقلعتم برق وا
 ةناق نامزلا ترض هب ردابو ١ دعب بوصنملاو.. ةنع لغتشم مدقنملا مسالإو. لغتشم
 هبانو لوغي ىغشالا هيلفعب عضومال ةفلدفم ”ماكحا لاغتشاللو ٠ لغاش: لماعلا

 عامسلا بل اضفك يوتلملا هبلفعب يا لفتفملاو . كلغذي ام ةلوفشألاو . انه اهتاقيتسال |

 مريغو مونلا شا * اوقفت مريغو موقلارتفش ١ ىنعمب ةلمتكإو دان نيغلا عتفو .لغشلا وذ لقتشملاو|
 تعسلا جارسلاو .ردكت دوعلإو . إورافشك اًرارتفشا ةلوغشألا

 ا علا اهزوربو نيتفشلا ظلغ ةماعلا دنع ةرتفشلا * ران هرشلإو صيرحما مغغلا

 رمشملاو ةعشفملا يول #3 اًديَضَق و ١ جيراخلا لافي جيلملا لب ىلدلا  ميغشلاو م ويغشلا - 6

 افعال مو ذو موغش نا ارمإو ميغشو موه ليلو لجرأ

 اًديش بيصيال يذلا مورحلا طنا مفش ,يدسالا عورخلا لاقأ
 اجاوز اهمك وا اًتلطم اهعماج ةآرملا نافش مومذم ةبراغ رام موفش لزاا يجر تحتو |
 ةذيس نبا هاكح. ريغصلا عدفضلا | عدفتملا  ةريزغلا ةقانلا اًضيا موهعغشلاو .مماغش ج |[

 .عاجلا يف اهرفذ برض ارفش اهرثشي ةازلا نرش نعش ج بطرلا نصغلإو ةراكلا ةنغشلا
 ةعيزس تناكي ا اهتوهش تبرق ةراَدشرقشت ةأرملا تَرْفَشو ج بطرلا مانلا ققعلابوكتسلاو لطول

 آي
 .بهذو لق ةلانمرفش * صقن ع يثلا رفشو٠ ناز :الأ بتعشمكب دغشمو بتغشم ل 2 الك بمو اةهنهوابكاس

 تند سما إو ل نر ةلمملا نيعلاب بنعشمو ةارملاو . ىنشارمالا ىلع لجرا| و. بورغ



 قلق تيو
 ظ .ملبا حم وا كدب رآ عبرا هاك وا بلقلا ةاخودلا ةرغوشلا * ىلخما ىَتوملا] |

 تكيسيؤعلا قف كاقتلاو اهيليقاعتلاو لجرب ةَلِجر عراصملا لاقنعا بر دلل يومك ظ

 ةغبانلا لاق مالا هولا هلم ةليحنا هذهب هايا ةءعرصو هيصخأ

 لاو كلاذ نود ”ه لاح دقو تاياوؤعفلاةزورختوتا ىلا

 |  عباصالا ويغتبت رفاغشلا جولو عارصلا يف كلذو قعمو ةنز ةبزغشك ةفرغش
 |اًضيا فاعشلاو فاغشلاو ٠ بيبطلا عباصا هت يا | *ىرغا موقلا نيبو .لواطن اَرْعَسْرَعْسي هيلعزغش ]أ
 | فغشلاو فغشلا + بلقلا فاغش عجوو نطبلا عجو ةنم نوبكرباوناكيذلا رج ىرغشلا يف ةغل ىلا ظ

 | |فاغلا ارفق راضنا بسلا فاعور ا كاتلا دلع ةلسملا ةزيغشلا * ةفيعصأ وه وا ماك ||

 ْ ارعاعلال وقد هنمو ٠ .ابح نودجملا فوخشملا# بحل ىصقإو #فنعل اب هذخاوةيوغ دلل هعرص ةيزوعش ةيرعش

 58 ره أهم فوغشم ا ناليغ ةيوقملاو 'يَرْغَدلا + اهبوبه يف ثونلا جيرلا تسيزغشت

 | ليك راب كلنا كيب نيو ملا لها يرعب ليلاس[ ترا

 |يو هب نود يناثلا مرلا وذ وهو نالبغ نا يإ بزاغش ج قيرطلا نع يونلملا لهانملا
 ظ يَ تاكا ةلقع كياع دقق طيح |: ةلظيح وسلس تشل ىو ىلا حيوا

 ايه دم ةيص را نشو الغش هاهنب هيةلعش ئدر ميش تاذ

 لوهيجلا ىلع انكب ةنع لغشو 'ءاهلا ةنع ةلَغشو .لغاش | ٌهزغو !نوقطلا يزال كرد ىفاطلا عيطم

 ظ شو .بمجصتل | ىلع ةلعجا امةنم لاتيو.ة ةنع هب ىهلا يا ( نائسلا يا ) ةلئدت نا وه ةديبع وبا 30 خراب ظ

 ظ بهنا او لوعنملا هنوكل لوهجلا نم بّجعتي ال ةنال داش ياَذخلا عير نب فانم دبعل دشناو هجرتوأ |

 تاي بها ىلا كم . ل ءزنلا كيف نتا نويكسلعا ةعته كرطلاواةدنعش نسطلاف
 | لخملا يف لوق دشو .وماكحا عيجج يف بمجستلا كيرش|  ادّضَعلا ةيدلا تحت لّوعملا برض

 | ذي ٌيربرحلا هب لثمت دقو. نيينل | تاذ نمل خشه يذلا لوعملاو . بورضملا قوف عني برضلا ةعئيطا
 | تاذيؤم لها # نرا عزف هلوقب ةب 2م مام | نطل كم ايسرتعتلا ةلظملا هبش يو ةلاعلا ينس

 أ ةقللا هلا تيدح برج الو كفو نيل ابرض رده لمجلا غشغشو» . عطقي يذلا رجثل ا دضعلاو| |

 | اهعمو ظاكع قوس ترضح ةباعث نب هللا مي يب نم .اهردكربلاو .ةنم لأق برشلا يف تالف .ريدطأ نم ْ

 | ييراصنالا ريبج نب تاوخ اهب ىلفقسساف نمسل ١ نم نافرظ | ملف هيف هاملا بص وريغ وا ءانالا فو اشد نلا فو ظ
 ظ ةتكسناف اهيلا ةعفدو ٌةفاذو اهدحا قف .اهنم امهعاتبيلا 2 ةلاًبيدأت سرفلا م ينواجللا دا ددر سرانلإو .هالِيأ |

 | ةمكسماف اهيلا ةعفدو ةقاذورخالا م مث . هيدي ىدحاب | ةقّرف هلوبب ريعبلاو .|وقرفت اغشانوغشي موقلا عش

 ظ اهظنحل هعند ىلع ردقنال فو اهيشَع مث ىرخالا أهديب | ةداوف فغشو . ةفاغش باصا اذنش ةئعشي ُةَفَعَش 1

 | درلش ةلغش ىنعي ُهلَغش * لتملا اهب برضف نيفرظلا لإ دق فسوي ةروس يف سابع نبا ًارقو. هلمثو ءالعأ|
 .انولهإو انلاوما انتلغش عمل ١ ةروس يف ٌَرُق امو .ريثكتلل | لاقو .اهناغش تحت بح لخد يا لاق .ابح اهتعَشْأ
 | هيدر وا ةليلق وا ةديج ةغل يو ةلغش ىنعمب هلغشإو ىلا لصو ىتح ٌةباجح وهو اهباف فاغُّشّوش يواضيبلا||

 |بلق لختشإو .وب ًالوغشم نراك ل غتشاو هب لّغشتو فغشو . ف عش يف سيبلا فغشو . اح اهداؤفأ
 | لوق ةنمو:تبرظضإو ةراكفا تشوشت يا لجرلا | كفالغ تاغشلا:+بفاعتلاب قلعاانعت نكشإ هيا

 1 | ك4



 عش رغس 3

 يأرف ةلصاوبلع ام ريغب هيشلا يِرب را ك ٌذخإو ديلا يف(
 * ةقيذحلا يس ةدوطجتوم ريغ ظان» دوجو مد وأ نبعل --ا

 ذو وذوْعَملا 2 ؛ربلا ىلع ءار 11 لا لو ىدوعشلا

 ) دولا كيا ) لوعنملا ةغيصو .ةذّوعشلا لعي نمأ|

 ةغل املا ىلع ل ويحمأ

 عنم باب نم ) مهلعو و بغشو ني موغش ظ
 ىبف مهيلع عينشتلاو رشلا جي * اشو ايغَش بقشي ( م لعءو
 06 ..وذ ذو بغا ثوب سغش زاب عقول وابمؤش

 ماتو مهغش # لام ايش بغشي قيرطا | نع بغشوأ|
 الا ةصاخو ُهراش ةبغاشم ةيغاشو . بغش فقع مهلعو

 دنحلا اييفانك وغلا 2 بغشلا# ةعم ملا خكلو

 يعمل ردلا لا هدول اطعألاواةنللا رقك كللقو

 دسوب عل هنرومب كالا ةولوعةيا دوو اعل
 تانيزضانف رع ةطل اغلا نم يمر قطنملا باححا
 اقح نوكتالو ال ةكرم ةطلااغملا
 ١ يضر درخلا 1 تا ها يهتظاططتل قو

« 

 هللا ةبياش تاَد لدم نم

 ايغاقس كلذ سكن ولا ناينلا جوشو ةنغاسق

 بغشلا وذ بعمل
 ريغشلا* اهبوبه يف تَوَتلا يرلا تربغشن روغش

 فيحت ( ربغزلا يا ) يازل ابو .ىوأ نبا
 عاجل اهياجر عفر اروغش اهرغشي ةآرملا لجرلا رش

 ل تلا تّرخشو . ردعم مزال امخعفر يا ف تّرغشن
 باكل يو وعا تفل ظلضو ابن دحام: 5

 .لابفوا لب م ما لاب هاجر ىدحا عفر اًرغش رغشب
 دلبلاو. دع ! لجرلا رغشو٠ هجرخأ ضرالا نء انالفو

 لنا إو . اوقفت سانلإو .ناطلسلاو رصانلا نم دعب
 امفرف اهعورض لبق نرد قونلا تحت هارب برضأ

 يا بيرغلا يف لجرب ثرغش لوقن برعااو . اهعرصف
 ةرغاشم الفن الف رَغاش#ون رادو ةلظنمم نيادلا تولع
 هجوزي نأ ىلع ءآرما ةبحاص د>او لكجّز اراغشو

 دس

 اك لكن راغشلا حاحا ١ ينو. بئارقلا اهب ُصعوا
 اروغشلا ب لذا ئيسلا ريةشلا * ةحاتقلا ةراغشلا | .ىرخالا عضإ ةدحإو لكق ادص نوكيف :رهم راهغإ ىرخ

 ” وهلا # بكرت ل تّذخأ اذ ذااهمتاوقبرغفن ةليوطل|ةقانلا | ن

 كتبا ينجوز رخآل لجرلا لوقي ناوهو ةياهاجلا يف
 قادد نا ىلع يننبا وا يتخا كاجّوزا نا ىلع كئخا وا

 افلخإو روما اعفر اههناكىرخالا عضب امغم .ةدحإو لك

 رغاشو ٠ مالسالا يف راغشال ثيدحا يفو .ةنع عضبلا
 ةارملا لجرلا رغشإو .هيلع ايجيو او َدَع لجرلا نالجرلا
 ” لوا أ نما حلت ىراظ ليلو :اهرغش عم
 مف رثذورشتنا ولع باسح او .ةلباسلا نع تدرفنا

 ٌديشاوا 0 ديس نيل برعمتو . ةلاوغم

 رغتشأو ٠ قبعتو او هذ يدا 00 ةلوما ُِ 0 ودع

 ترثك ل بالاو . عسّناو رثك ددعلاو . طلئخا ر
 رغاشلا *رخغ ثا واظن انيلغ 53 .دعبا ةالفلايفو.تنلدخاو

 دنع لا رغاشو.برعلا ل ابآ نم لخ رغاشو.لعاف مسا
 ايفر دغي بشغملا نم ةانق مدنع روغاشلاو.ةلحر ةماعلا
 الأ قرع مطتنم و ارغاشلاو .٠ نروحاطلا ىلا هامل
 مل ضرالاو رخاغلا نع ٠ ةرغاشلا * نيفرط ذوفو

 ىو اوي دنا مقاوم

 نييربمتا برعو . ةرغاش كلل اسما ناب تغجرأف ةيبرحملا
 .غرافلا راغشلا *# ةفيفم اهناب ربخملا عاشف يا . ةرجاشتم
 هلا ةريثكلا رابآلا نمو . غراف يا راغش تفرظ لاقي
 ' 1 ران ناإو راععرسب اتي . حوجماو ةدحاولل

 ٌرغش أوقّرفت نا راغش اهو ليجلا بنج يف قر أضيا

 0 اما العج ناسا اهو . هجو لكيف يا رغب َرغشو رغب
 رغش نم اهملضإو .رشع ةسيك عفا ١ ىلع أنني اد>او

 نم نالف ينب ترغش نموا ٠ ةلجر عفر كيسا عتلكلا
 ذا ىدعلا ردتشا:نموا,..ةنم مهنجرخأ يا ذك عضوم

 امنم لكيف نال اناشطعناكاذارغإ نمو .رشت اورثك

 م ااكلذ عجار ): ردسي ديف اكغابنا وهوا. قت

 ةيرهرج 3 .بالكلا هياعرغشت ت2 ىرغشلا#“( ر يي

 ' هلرلاب ىرعشاك .ةبانلا ةنم. نوبكري ايناك ةكم| *

 يا اجرب ةرغاش ةدلب

 أونءاقم يف يرار 6 :اهول اك دحا ا عا

|0001 



 ناكل 0
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 *# لعن ةلبنهل وبرماتو نال لقم ل اعشاب وذ يا لعا#

 هل هلله م ادع ه< 1

 هبو .دقوتم خا خا لعش لجرو .ردصم لعشلا ا

 برعلا ربغضا# دحا يمل | بم
 1 يع هَ

 ةيحانلاو اورملا نيو فلق كا ليلا هد ا

 لعشلا ةلعشلا » ل« شالا ف 8 هالعشلا + 9 اذنفنأو

 بلو بطحلا نم ب رانلا تلعشا اموروكذملا ضايبللا |
 نطل وم دب سمن اع لاذ دبع سيخ اا
 ىا لعش ج ظيلغلا لاعشا ىلا هب هب لصوت نويفدلا ظ

 ىذ ليعشلا * ساينلا ىلع يتنف مب لَمُش باوصلا]|
 ١١ اهيف ةليتنلا وا ةليغ ليف ةلّسحارابل | ةليتلا * لمعلا |

 ققنالو«ةنلذ ةرهجلا ىلا ةنتع:تناكومه سائل نو

 كينيعأأ ىدحا ا ةالعش ر و لغشج : هالعشأا|

 دنعو : لعاشم ج ليدننلا لعشملاو ابين لد ىلا
 . حابصملاكوب ةاضتسيل بطلا نر» لمي ام ةماعلا
 ف مابا 1 هذوتب ”يشو ةافصملا ل اعشملا د لعشملاو ظ

 عبرأ كلا 0 م عطل اك ضعب ىلا اهضعب زوم ولجأ ظ

 لل سيل هنال 0 5 موك ريصيف بشخ نم غاوقأ||

 ثلا هيرلا وذ لاق لعاشم ج باح
 35 كيا اصلا تقاوم 9

 ارارجاو لعاشملا ع نفلاح

 3 2 و0

 . مجو لك ف يري ٌقّرفنم ينك كيسا ليش.“ دارجو

 د
 اهناك لاعرا | ةلعشم تيناع

 رد مامش ُْ لوانت و

 تذذتا ين ١ ارويطل اكةق رتل نلت هلا تاعاهج تس .رام يا

 وفكأا لع“ يبه برعلا دالب ِق كرد وهو ماش يفاراكو |

 باعك
 + مزتنغ نمو قساعلا نيد ليوطلا ملَممْلا تمل“ ١

 ا . لعشلا وذ لعاشلا 3 ع 58 لجزاا |

 | ضيا لعشملا ىلع ةماعلا ضعب دنع لاعشملا قلظيو

 ا 5

 ةقرشتم يا ةلعشم ةبيتكو
 ا اخ 00 ل اق .ةر 0

 نسا رد لما ونا سنس ات
 . 0 2 ع 3 0 | 03 .٠

 عابتا نوعشم نونو كسصويدسو يأ نودوشم

 سيق |

 وعش

 ةفئلم ريغ ناصغالا ةقئفتم 50 رج

 اويهذو ليل اعش جرانلا بط لولعشلا - للعش
 رراعش لغم نيقّراتم يأ ليل اعف

 اايكع معشي لج أ مش

 1 ّ 5 وطلا

 . هتيصانب ذخا يأ 4 دع ىصانلجرلا ن

 | ُِ ترد مهلا د

 ٠ دنع طاطتو نين :اعشلا ةدحاأو ة ةني لا دع حاس ب

 0 2 ١ ناصغا نم مدالو | هذختل ام ىلع ىراصنلا

 لعو٠كتباعشلا دع عقب يف روهزلاو لذا تفعسوأ|

 بقعلا /قرو نمئانتام نعشلا + اضيا روكذملا موب

 7 هلأ ”وى و ل اجا وبل

 - نعش

 ثعلا 3 اباه 3 هروش 00

 ا 1 0 ريب ع

 هَ

 لبق هسا ر ىلع يوما م ةنرق 5 مات لأ شكلا تاك

 بينو 1 ود هل ذا

 ”ةدئاز نونلاو .ىعمو ةنز لعمل ملتعشلا
 7 شيتنا ( عواد ) اوعش وعشإ رعشلا انعق

 ظ هسا اهولعشا ةراغلا موذلإو . "مها ءاعشإ هب ىغا

 | عئاشلاو ديعبلاو لعاف مسا يعاشلا * اهوفرفو 595

 [.عاوش ج اجلا كوم ةيعابلا ةةيابضنالا فرو
 لاق . ةفّرفتم هس ٍِ ١ عباوشو ياوش كليا تع

 كلام نب عدجالا

 انف ماما اعرض 7

 ياوش ّنهف رفّرش 00 تبرض

 | لوق ةنمو . ةقّرفتم يا ةآوعش ةراغ * ةيلقف عئاوش دارا
 تايقر نبا

 اييلوو شارنلا لع شوي شيكا
 هنايفلا وزعت

 مخب ىىشلا * 0 ةرشتنم يا ةاوعش ةرجشو
 20 ةراغ

0 

3 
 لا ناد لا يدي خا نامل معلا: لصع

 ةنخ شو ةذّوعشلا لمتنا ةذوَعَم لجرلا دَوعَد



 م 3
 با د

 لل
 2 مني

 يعل التل باوهوتل اياد
 يدنطا زول اروصعشل | -رصعش
 | هريغو مدلاو. ُةَقر و 57 »ء 8 ةلوب ربعبلا عش

 9 قرات ع 0 م 1 موقلإو لوبلاو ١ قّرفت|

 فو 00 تبرض اذا 0 كعبف لو ةاقان|
 .ةعاعشجرخا عر زلاعشاو.ةقّرف اًعاعشإةلوب عشا*«لوبتأ|
 عشناو .اهعاعش ترشن سمثل إو .ةيحزنعكا لبنسلإوأ

 قءعيردصم عاعشلا #«ابميف راغا اًءاعشنا م غلا قيعيقذلا

 رع ٌلظا ]و قّرفنملا يارأ أأو وربغو مدلا هو

 دق 0 | نبللا نمو ا ليبشلا نمو. في5 كلا

 مغ ا 50 يلا شاوفدلا نء«و٠ ةةاسرإخأ

 ةمدلا نبا هللا دبع لاق“: مزح رمال هع الفأ

 اهناف اًعافم يسفن رتل الف

 ٌبوذت كلَع ثداك دق دج ولا نم

 ىهو لبنسلا عاعش نم ةناكاغو اهةقرفتم اهيكرتن ال يا|
 جرد ن؛ سيق لوق ةنهو٠ ”ةاقتس قمه ّسبب ام

 نكا ل١ عاعَّش سفن نم كتدقف

 عيمج رتنإو اذه نع كتي

 اًءاعش ةداوف راطو . نيقرفتم يا اَءاعَش موفلا بهذو
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 ”عاعشو لبنسلا عاعشو .رووحو فوخلا نم تدّدبتوأ
 سمثلا عاشو. ةعامفك امنا

 ةبسي يذلا وا ابيلا ترظن اذا كيلع ةليقمأ
 .ةييشا 5 , عولطلا ديعل امرا ١ اكاد هارت يذلا وا|

 يذلا 0155

 ذ اهءوض ند رس

 ععشو ةعشأ كيو ريغ قزق 2 عامشلا ليو

 قّرفنملاو ردصم غفلا* عاعشلا ةدحإو ةءاعشلا# عاشو ا

 اعشو .توبكنعلا تيب عشلاو . ةلجتل و ءيش لكن رم
 ةلجعلا عيوشلا 00 س.ثل ا

 .ةقرحأو هيقوف ن :رمةيلق يع 8 :عش ةنعش ةبح ةفمش

 يف ةلوق ( نيذلاو نيعل اب يا ماجتالاو لااهالاب عرفو
 نارطفل ابر يعبلا فعشو.٠ .ابح اهفعش دق فسوي ةروس

 حملا نيغلاب فغش باوصلا

 نم الا لبسي ال يذلا يا بُْعْرلا يداولا يف ةفعشلا | ظ

 الو مقوم عقيال ام كييطعي يذلل بّرضي .ريثكرطم

 قازضخا ويف تبن 3 فيعشو ٠ ةقرحاف هب ةالط

 ةقانلا ود 0 هقوف 5 ا ةبلق قا ا ع

 هم سمع 0

 ا * نونا فاعلا آل فعلا اهب تك

 ٠ نيتعشي نكل. يان اا ةنءو٠ :روغل 1 .رالبجح نافعشو |

 امك مثكانه ةذوينم طتدلا ل أأق٠ 00 نما

 ظ يناف ينوبل>١ لوقثو عبرا ىلح يشتو اهبارنأ بعالت موي

 ةفعشلا عمم حوردصم ايلا نانا يا د دودج 38

 طيف ةقانلا بيصي ة[دو فاغلارجترشقو مانسلا ىلعإو
 ةصاخ لا كناذ و نم ءانعشلا #2 اهينيع رع

 اذانلاب نعتلا ل اةي وا تمذا ل ل انيالق تنانألاب

 عفنت ١ لقملا ةيسو . ةنيللا ةرطملأو ةّرملا ةفعشلا * ةلملا

 .هالعا ءيش لك نمو . لبحلا
 ع

 ةناشكو كفوخشو فعش ج ةفعَش مالغلا ناو لاقيو

 سار ازةنعفلاو و كاسل

| 

 ةباتلا نمو. ٠ س ارلاةةنرغشلا ند ةلصخملاو. فاعشو

 ني 2

 0 برص ف ا عدا رو“ خي 1 1 دنع ةسار

 ظ 4 4 ا
 ا

 تارعش يا كانت لا هناز 0 1
 0 1 فيم ىو كوستا

 4 50- وأ

 .نرعما رمالا يفو .اهيطا العش اهلعشي رانلا لعش

 لمش * لعشا ناك الهش لعشي سرفلا لعشو .هيف

 ٠ ابيلع هرثكن ا لعشإو -اهيطا اباسة اور انلا

 .دلا رثكأ ىقسلاو.اهقرف لبالاو نب ةراغلا يف ليخإو

 ' 12/ ل ناقبإ ازال واب ةرزاز ”افبق# هنئدراجلا "كاسم

 :ابعمدرثكن يعلاو.: 2 هاد ةنعطلاو اقرفتم

 شاراالعتشإو.تمر ادضإو تبيان تا ِ :كاورادل الشو

 دق يفأ رم ةروس يف ةنمورشننأو بيشلا هيف راك يااميش

 ْئ رتل ]طنا ايش !نياولا ةلدتشإو ينم معلا نهو

 || سار ا لعشأ ن ناك الاليعشا لاعشأو الالعشا

 لاي



 ُظ
 رمت

 + ةريعشا ةدخإولا, ةكرتنلا ةلكات تبخ ةنم تلك

 دقو. ف امريفغلا نع 2 ةريعشلا 7 0972 ا |

 تارعش ا ةحاسهىلعو . 3 دارخ ا تزو ىلعقلطت |

 فرط ىلع رهظي ليطغسم ردو ىلعو ٠ لغب رعش نم ١

 ااضيا ةريعشلاو ٠ كارعش 3 هلكش ُِ ريع شل أ هيشل نذل

 أ كي دح> وأ ةضف نم غاصت ف و ةمالعلاو ةادبملا ةندبلا :

 جس لصنلا باصنل كاسم 9 ةريعشلا نككبق ىلع

 ةثووط“ ةراخ نم 0 ملا لانع ةريعشلاو .رئاعشا

 0 : انهار عوفر تيباأ ضر ند ةعانأ ا يو ١

 ' لكوةلاعإو ةنامالعو ةكسانم ٍثو هلا رئاعش ةدحاوو

 اهيلا هللا بدن يقل ةملاعموا . هللا ةءاطل امَلَع لءج ام

 اوننآ يذلا اهبا اي ةدئاملا ةروس يفو. هب مايفلامرمإو
 ( كلسانم وا هللا تببب ىلا ىدبي ام يا هللا رئاعش !ولحتال

 ارعاعش ضع نما ةروس يثو.ةضئارفوا هللا نيدواوح ظ

 ةتامالعو ةكبانم ف ليقا تولنلا ىتوتن نماهئاقالا

 ايادطلا 1 2 مم مايقل اب 1 اهيلا بدن يف 3 2 ١

 :نيعبلا ىلا ةب 3 0 حا يا تم 9

 ع ا 1 تيجي 3 2 0 4 ا

 اه لاقيو. يطل

 ا اعةماعلا مالك نم امالك وو .ريغصتلا لختلجا د ل

 .رعش ج هارعش ىقنالاو ةليوطلا رعشلا ريثكلا رسشألا

 52 3 مريع. #1 ةريغص

 بناجو نما ئتتم نع زا زاكتجا هكا

 3 جرخب ١ يثو .رعاشأ 3 9

 رئاييقوبا اذعنل 1 5 ث جرفظلا تت جرخي ملا مآ

 نم نوب رع الا كءاج لاقي. ترجل ىسوموبأ اهنم نول ١

 امو زاسعلا ركعات ٠ ةبسنلا# 1 ف ذحب نورعشالا 1

 6 ساو رع اشملا رئاصبلا فو 2 َح هتامالعو 12

 رغاغلا لاق
 ةرعاشم هييف 'عنترم قتمارلاك

 ا ٍنانيع و ”عمس هل ةليبحلا يديو

 لقملا لم يا روعشم لجرو . ًاليلق قوقشم يأ

5 
 | ا

 3 لول نكناعلا قط

 يف ليقو .ةجوزمم يا ليق

 ظ يلا ٌساوحلل ةرهاظلا ةملاعم هلا رعاشمو
 1 ار د از وريعو هن كو عقل ةزعشلا

 أيا ها رعاشم نرم دحاولاو خرق ةمسإو ةفلدزملاب
 ظ ٌيرشخزلا لوق ةنمو . هكسانم

 | هتاقيمو حنا رعشمو

 اعلانك سلو نعاق هنا قدش قصرت نك ضاقلاو

 | روعشم 2انا_ لوقت ةباهداوو ليمعلا 5 رعاشلاو

 -_- 0 ١

 هتاياو مللاب ميسقأ

 ظ يالا + رعيوشلا بنود رورعشلا -ررعش

 ناّذْقِب يراعش !وبهذو .ءاثنلا راغصل ريراعشلا ةدحاو

 رب ا ا وا نيا ل قرنا عا 8

 | زولوتي ٠ بيباعشل اك اط درفمال برعلا نايمدل ةب

 | ريراعش انمعل

 نت وع لود نمو دلال هكيرم كارشلا عشعش

 ريخلا ةفص يف يلغتلا موثلك

 روح دقي 8
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 هد 7
 _امهف صحم نك 4ه.ثعشم

 | .. انيع [طااج هلل: اك اذا
 اياز فراكك ثلا عير درج وف تلي قمل

 |. ضعب ةضعب طلخ هيثلإو.اهنمسو امكدورثكا وا ُهلَّوطو

 | * هيض رشعنا يا ةونو جارسلا عشعش لوقت ةماعلاو

 | بللاو ليوطلا عاشمملا * ليلق نم يتب رهشلا عقعشت

 | * فينكلا ريغ لظلاو قرذنملاو ندسلاو 0

 | للغو لولب ىلا تاكل كلل
 اجو ع ناعم لدرو .ةكيودك سل ا شع

 أ | ثيدحلا عوشتعملا * ةنح ةليوط يا ةناعشعش
 ا روغ ين م ”لخ# ( ياح) لعبا نأ نابع نم

 ٌ ةيعيطتلا هتماقم نم يريرحلا لوقو. فيثك

 رةعشعشم فرص ىلا تفرصالو

 رحارملا اعاني تي حراالو حس

 ظ ةلاذب ةتعقوروخلا ها

 ةفان

-ّ 

 0 نوحت لا هدأ ! انا فرصلا نال بوصاوهو. 0 نم

 ا ةقرشم يا لعافلا مسأ ةغب تل ةعشعشم كريو ةجوزم

0 



 0 رعش
 ررعحسم

 نعبر دصم ركفلاو .تابن لوعلارعو ماعنلل ٌفّرلاو
 نزولا دب هي 5 , مالك ةيبرعلا لهدا كدنعو . راعشا جم آملا ظ

9 
 عقو اك ارعش )ل حصق نع كلذ نكي لن اف. ةيفقتلاو ن

 مدعو فلخم هللا نيسحتالف ون نارقلا تايا ضعب يف

 رفغل 000 ناوحنو ميكاسما# اى اوعكاف وو

 ةيناثلاو ليوطلا رحل ةنفاوم ىلوالا ناف فلس دق ام 1

 - ةرر أ

 ,ةلاو .ارعش دعي الف دصق 2 ,عال أ

 ع طسدنت 0 ند 0 يل وه نيينطنملا ظ

 لاعتنا اهب داراإو . تاليخلا اطل اقتيو ضيببةنتوا سفنلا |

 ةرعش
 تس

 دقو يراسل وأ لف اذا 11 سر را

 اذاف ا دل بعرتو عماسلا سفن طسبنتف 5 ةقرشم |

 رفنتو ةسفن ضيةنت عادصلا باجتو عارم ةّرم

 رنالف نعوا نالفل وا انالف يرعش تل موقو .امخم

 ةلصا هبويعس 0 اق . ثملع يا ترعش ينشمأ يا عنص م

 سهاد موق نم اهوفذح اك دال اوفذح موكل

 2 . تيل مسأ يرعشو : اهتَرُذَع يأ اهرذع وباوهو أاهرذعب |

 1-2 . ََ . 7 هإا . أ

 عئاو هري دلو يرعش لوءفمب ةنع ينغتسأ رضضم ربخإوأ

 ثبرضو ضمح ا نم رش رعثلاو |
 .هيلع مالَكلا مقر عاش عش لوقو . اذكه الا خيال

 ١2 ءارعشل أك خوخ لاي

 نارفعزلاو رجثل إو تابنلاو رعشلا يف ةغل رشلاو .امهف
 نواب ةكبتشم ظويخ هل تابن يرعشلا نارفعزلاو

 مادا

 * ةليوطلا رعشلا ريثكلا رعشلاو .هب ىَوادتي نارفعزلا|

 غي ةعولطو ءازوجملا يف علطب يذلا بكوكلا ىرعشلا|

 0 0 1 0 ىرعيشلا ل لاقيو . رحل ةَّدأ

 ةكروطلا ىلا كلل ىئنا قىح ماشلا ةيحان ند مناي عقلا |

 عاش ىلع نفي ةيرفلا نم 55 ف دوق . كلنلا 1 ريغ ُْش و

 هلأ تريعو جاف اوزلا لأ مهاتباجأف لب انيطخ 7 ةكرجخ ا

 ةيماشلار دقن )لوءر مختل ىّرعشلا اط ليقف امهنم ةيناملا

 نم انيبغ جخأت 1 : ىح يبن ثنفقوف رجعت نا

 اًقافتا عقو دق كلذ نكلو زجرلل ةئل انلاو طيسبللا حملا ل قاف

 0 ةضاخ“ ءاسلل . بكرا رعش ةرعشلا حاملا يفو ا 0

 كلذ ىرجو .ةآصيمغلا ىرعشلا اط ليقف ءاكبلا ةرثك |

 ةندخلإو رعشالا تمم ةكرعشلا * ايط اّبتل مدنعا

 بابذو ريكا رجتبل و ا رثكو ةورالاو كل

 ربو بالكلاو ريهملاو لبالا ىلع مقبارتحا وا قوز
 .ةلاوس امهعجو اه دحإو 0 ن. برضو ضويا نم
 ةضورلاو 2 وارجشلا تاذ ضرالا ن. ءارعشلاو

 . ةببشو ًيصنلا تبني لامرلا نو:

 لجرال لاقبو' ,.رش ج ةهلخعلا ةديدشلا يئاودلا ن ندوا

 .ربو تاذ ءارعش 1 ب ار كبلاو ع اذا

 رضي ضحلا د كلور اًمذهلا #* ةناعلا رعش 7 ٌرعشلاو

 .ةليوطلا رعشلا ريثكلا ةِنارعشلا * رويطلاو هكاونلاب

 14 رعشلا ةدحأ عقلا ةرعدلا *يفاريعشم لوشن ةماعلاو

 ج ةعامجلا س اذعاَي عيبجلا ن نع ابب كب دقو: رعشلاو

 ببشلا كك اذا ةرعشلا نالف ىو لاو. تارعش

 فرا ة كي مالا دنع ووغو 1 ةرعشو. بوقعإ 6

 ظ | تلا وةناعلاو ةناعلارعش ةرعشلاو٠ .4ي عطنب يذلا هذ هده

 ظ الل وأ نايمدتق اهيفلظ نينئرعشلا تبني ةاك ةرعشلاو
 ا|باشخالا ن . ةكبش ةبرعشلا |*+ اهكَر يف اكاكح دجت ينل

 | بجتل اهريغ وا ةقاطلا يف عّضوت ةقرقدلا | ٠
 قازيم ةيزعسلا ناتو تابرعش ج لخانلا ىلا 0-0

 |حالطصا نم اهالكو .اهوحنو ريناندلا هب نز 0

 |* رعشل اكٌنهربو نال مخرلا

 ظ مثو تاطيتل ن ناك ا كسلا ص خون روعشلا

 عاج رنس يف ناكفال كلذ 7-5 ىببمل | طبحلا دالوا

 ظ عجار ) ةنطب ةنتناف قوق دنحلا هل وا نع كاف

 ظ نع. بحاصملا ريشعلا ريعشلا *(ط ب ح يف كلذ

 عبرم و وأ نيفرح وذ طوسبم لبنس هل 0-5 يوونلا

 |يبرعلا ريعشلا كل لاقي لوالاو .ةطنحلا لبنس لثم

 | وئام ىوادتي عفانملا زيثك وهو . ةيدورلا ربعشلا ينانلإو
 | باودلل ينلع لضنا وهو . جين :ل|و ءالجمإو دبربعال

| 
 |ن.راظنل

 2 ارف اكابر ,رعشأ 58 4م ماعلا
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 ماظل ركاب دنا كاردا يا ٌسح هلع ءيثلا لع :

 قيقا كلام ا لد و , يذلا: اءلا وه لبق :

 هشلا تايلكلا يف لاقو لا نم
 نع هب 0 ا لزازتم كا اردا و تايتاويغ نم

 نم" مح ءا سهلا ن اك ا .رعاشملا كيل د فو' .سهللا

 مسي ال نمد غلبأ رمال نالف ليق 7 0 ١! نسمح

 ِك ارذا رؤطمل 7

 لاق ارمهو اري اضئارسمو نزف ا

 ن٠ ) رعشو . هلاق ( رصن باب نم ) رعش وا رعشلا
 اًرعاش نكي ل لاقي. اًرعاَسِراَص ا ةداجا ( لضف باب
 نالفو.٠ ةرعذرثك ارعش زهق ]2زلارد دقو

 فنحن الفو .رعشلا وبلع تبن نينجا رعش# اديب كلم
 رعشلا يق هبل 1غ يا ٌةرعشف :ف ةرعاشم ةرعاشو» ره ل

 ءالارعاشو .راعش يف اهعممان ةأرملارعاشو.ةن رار

 ا سو ف ل رقاب ارك
 اودان موقلاو . رع هيلعو !منينج تنلا ةقانلإو . رعشب

 .ةلعا هب وا َرمالا اًنالفو .اراعش ممسننال اولعج وا هراعشب

 ةتقصلا ام لكو .هب ىصايبلق *طإو . ابا ةسبلا َراعشلإو
 لعج يا ) اههلعا ةنديلا رعشإو هب هترعشا دقف ءيشل|

2 

 اور

 روظي ىتح !هتعطي وا اهدلج ىقشي ناوهو ( ةمالعاط
 :ةريمخ دل لدين لاما انوا اا ]تف ذ مدلا |

 ضرما ضرما عا ينضم ل4 ظ

 يودعلا سنخالا لوقوأ

 هن لاو كا

 لاعب انوي ةانعا اك
 ةاه رواد عالق اوف موتو يراتع ليو ان
 9 لجرلا رعاشنو .رعشلا هيلع تبن نينجلا رعشتو

 يبا لوق ةنمو .ٌرعاش هنأ هسفن نم ىَرأو رعشلا لوق

 ىبنتألا بيطلا|
 ضو نراقب ىزرا 9

 كاملا كلا ديخاذ نءو أ

 ل راعشلا ترالفو.د هرعش ثمن نينجا رعشتسإو ١

 ١0 01 بلطإو مسا رع ءاشلأ #َ كاع وهو٠ . هريضا يا افوخ لعرلاو

 ربال لثمرعاشلا نساجالا ل اق .رعشلا لئاقو لعاف
 ا 00 :طنل ا رعاش 0 رج بحاص يارم اتو

 1ع هنود كرم ذيذنخ قلفملارعاشلل لاقيو

 هزد ىلا مصعب ز 0-8 دقو. مرت 6م ”دلورعش و

 هلوقب تانبطلا

 هعبرا نامزلا يف ةارعشلا
 0 ىَر د مالو ىرخ ا

 هعمل طسو لوحي د>اوو
 ا يشن ال دحإو و

 0 6 نأ تال دحاوو

 نارقلا يف رعاشلا تايلكلا يفو . دْيِج يا دعاش ثعشو
 |بذكلا ٌرةمرعشلا نوكلو.عبطل اب بذاكلا نع ةرابع

 | كتوم ةرعاقلا * ىهتا.ةبذكارعشلا نسحا ليقار

 | ٌغالملا رجفلا راَملا «رعاوشو تارعاش جرعاشل
 ال ٍنإل يف رجلا نم نراك امو
 |اتلطم رجنلاو ايضا 0 لاو أتش هب اك -

 | . دسهلا رعش يلب وهو سابللا نم راثدلا تحت امو
 | ىهو رفسلإو برحلا كي ةمالعلاو سرفلا لج راعشلاو
 ظ يمسي ل هب اضعب ضعب فرعي ضو » ادن

 | راعش ىلعج هلأ كي دا هنمو ٠ اير ل ا

 ظ جرزخما راعشوو ف لاجر رأأآ دبع ينب ايردب موي نيلسملا

 دا

 | مراعشو . هللا دبع ينباي دو نامت دع داب

 هب تيقوأم أضيا راعشلاو غ نورصني ل مه بازحالا موب

 | نس راثدلا تحت امو توملاو رجنل او دعرلاو رمشلا
 | راعشو .رعشو ةرعشأ ج دسحلا رعش ٍليوهو سابللا
 [* اهتامالع ةنطلسلا راعشو . ةتامالعو كسانم هلا
 | *رئاعس ج ةتريعش لا ةراعشو .راّعَشلا ةدحإو ا

 ام ندبا 2
 0 0 ج قرعش 0 رب هالو
 | .مغلل فوصلاو .وريغو ناسنالل رعشلا تايّلكلا
 ريش هانملا و. عاملا ىلإ. للاعلام رغلا ماركو

 .رئاطلل شيرلاو . خرن

 ا يفوصل س ل كملي 8 رشا

 6 ظ
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 تكتتاالاعس

4 
 رعشس

 تك حالصاب -- طايخملا يك و٠ اهتم رتتسأ

 . ائافيت كال عضودمال ةريثك رداون هلو .اهذخان“

 دال تكلا لاف ةوطلا بملانأ
0 

 بعشم 6 3 / 0-5 يل امو

 الابل كريو هنينا قراقلا ةقبرط قدا سَععَتو
 فكربا لوق ةنمو ه حصا

 .ةنم عضاوم يف روبجت يا بعشم بمعق لكيف ةسانك |
 .بيعشلا|ب ةاهنملا ةنسل [' موسوملا لزالا نم تتوععحلاو |

 ٍلصا نم عّرفتملا ظفللا نييبفرصلا دنع بعشتماوأ

 ةقرعتو .متكك تفرح رركتوا ميكاك زفر ةالاير ظ
 ديزاا ظ

 تسكر يضف ميلا

 ص 200

 ىف قعمو هنز ةذوعش 0 ةزيعش ذبعش

#2 2 

 ع أ

 3 .هعشم

 و
 مل

 رعاتلا ل اق. ثرغلا دالب يف لج راكم بديعش
 ل رم رول يذيب ا له

 ا

 ا
/ 

 ع

 .هذخا هل امو .اوقّرف

 ةلخدرعشلاو.دبلت رعّشلاو ٠ ًالباق ةنم لكا ماعطلا |

 ٍنطملإو ضوكا نيب بهيعش ىلع

 كانه ةآم مساوه لبقو |

 ٠”كنعشا ناك ةنوعتو نعش د ف د رهشلا تكثعش

 ا .٠ ةَفَّرَق ثلا كتمعش يع 6 رهن 5 رنالف رمأو 0

 ةماقملا تي ّيريرلا لوقو. 0 ةنع عفاد ب نالف نع

 اذه قح او :ل ا نع ثعش نا كلامتاف هيا ينل |

 فمع ند ةضتنت و 00 . تخلوا طبت ل غنا

 هيف حدقل ايفا اروذوم ةضرع - ناك ين هما ل رع ا ناسا ىهو ا

 :اعيدجم ناك ام كلذ نم رشتناف هروفو ضعب بهذأ

 مونلا ثعشلو .وهرعش ِ ثيعشتل ١ ىلا رع ثعشوو |

 ا -

 ند ا . ةذذا انالف ره دلاو

 * الياق قشنا يا ةآنالا ثعففلا لوقت ةماعلاو :كترعلتدلا
 كاكا ف هلا ةنج ةجرمملا ربغلا 3 ل نم ثعشثلا

 ندعتف "نم سم دبع + ضقت | ةكربلا كلت يف لردوت لجرلا دوج أم ةكرب ةئمامآ ناكو |

 اهاشني هلل لا انااج . ال بعدا هلق اتف “بالا |

 رعاذتلا“لوفك تفينتملا رج

 عا اط عازجالا نم اهوأر أ
 |! ماو اعل ا سرارف اع

 1 لاقيو اكتم تعشلاو“.رنشلا لوظل اًربَغ يا

 ثعشلاو ةراكتحلا ا عرما 5 يا دع هللا 1 ءاعدلا

 اذه قدر لاقي :ثعملا ةاتعشلا »+ ناز للا ثيغملا
 9 ا يلا دحام +ُةتمَش يا سارلا
 ةرشتنمو رعشلا نيلت ةريغتلا قدارملا ييعما كشا ؟كفتا

 ثحَشلا ٌيروغلا لاقو . دادهتسالاو نهدل اب هدمت هلق
 ةنمو .ثعش ج هافعش ىثنالاو .نهدلا نادتف رعشلا يف
 لذنبب يذلا ضيا ثعشالاو .رم اكل يفخلا نم ثعشلا

 عمج ) ثعاشالا ةنمو . رلجر مسأو او اهوصي الو ةسفن

 يل ةبسنلل ةاطإو ( ينمشا عج ) ةئعاشالاو ( ثعشا
 .ثعشر دصم ثيعشتبإو .ثعشا ىلا ةبسنلا لع ةلالدلل
 نم نيكرختلا دحا فذح وه ضورعلا لها دنعو

 ريصتق ليانكا بهذم ىلع ماللا وهو نرتالعاف دت و

 | .نئالاف ريصتف شفخالا بهذم ىلع نيعلا وا .نتاعاف
 0 الل نوكي ال كلذو :ناوعنم ىلا "لتنت انهيلك ل عو

 تيك حارتساف ثام نم سيل
 ةالقي] حرم تحلل انا

 رخالا لوقك ثدجملاو
 ظ حطت

 ةماعلاو . لوعفم مسا ثوعشملاو .ًاقعشم تيبلا سيو

 راردم 0 ف < ١

 ظ الف نولوقي ةنمو عي رع يأ كوعشم الانا لوذل

 لقعلا ثوعشم

 »* --_ ب هه س 5 ع 2 3-2

 ارطأو ٠ رعشل ا رعش هرعشب فلا رعش

0: 

 اًرعش رعشب ديو ع هب رعشو : :راعش ةحاَعَت مأن

 - 7 ست ا رر

 ةروعشوأروءشو ىر رعشاو ىرعشو ةثلثم ة هر أرعشو
 م رم

 اروعشمو

 كَ ع 5

 - 2 رز6© ب

 ةلثعو هل ناطفو هب مع 0000 هروعشمو

- 

 ا نوع داخ امو ةيقيلأ ف هزوس يد هنمو ١4 هب سحأو

 روعشلا تافبرعتلا يو . نوسحي امو يا نورعشي د



 ىهو .يئاعس تلغش ىوربو . يإ -قراب مف . يإودج أ

 .نو ب يف ركذ ناوَب بعشو . ىس نم "مسا
 .نينرتلا نيب امو نييكنملا نيبام دعبو ردصمبعشلاو |:
 نمانلا رهشلا ْناَبعَش * عباصالاو ةبنشلا عج بعتشلاوأ |

 بلط يف هيف سانلا قّرنتل هب سس ةيبرعلا روهشلا نم
 ةدايزو ةيلعلا فرضتمرخررهو ومرت وات

 نابعش لازغو.نيباعشو تانابعش ج نونلإو فلالا||

 نبي امو ةيؤّرلاو ةقرفلاو رهشلا نصغ ةبمتلا * ةبيودأ |
 نصغلا فرطو ءيثشلا نم ةنئاطلاو نينصفلإو نينرقلا| ١
 ند ضع او ةعاتلا نمرغص | امو لسرلا يف ل.سملاوأ |

 فو )راما هلا ا لبجلا يف عدصو ةيب دورا قاوس ْ

 031 بوصاوهو ريطاا هيلا 6 .نرلفاوعا 2 ضعبأ ا
 م 1

 فرذا ام وا اباكوبحإو : سرفلا بسشو: .باعشوتمسلا أ

 ارفشو اهالخر وا اهالجرو اهادي.ةارملا بعشوءلب 0

 فيي ةارألا نم لجرلا دعق اذا ثيدحلا فو .اهجرفأ |

 .عاجما نع كلذب ىنك لسغلا هيلع بجو عبرالا اهبعشأ||
 كدزلا اتبعشو. ترايتان_نانرقءاط ةمكا ناعما ظ

 2 لضم ا 1 2 رجلا ةتمداق اهو ”ءاخرش ١

 ٠ لجرو بعشلا ىلا ةبسن غيعَشلا * عدصلا يالا
 لاق .اًظناح اًملاع ناكو . ةباحصا !رباكأ كردا نيعبانلا

 تعمسالو هاضيب يس دوس تبتكام ( ئيعشلا يا )|

 ب | بتك|م ةنا يا لع هديعي نا تدراف لجر نم اًنيدح
 اراف لجر نم امالك ع مسالو .هتبات :كةطساوب ةظنعل ميش

 هنهذ لع د ري أم 0 ء ناكل ( ضب ١ ةظنعل ةتداعأ

 هتءاقم يف يريرحلا لوقب دارملا وهو . ترم لّوأ نمأ/
 ُهِ ّيعشدلاو.هظعوو وظنل يفَنَسحلا كّبهو ةيزيربنلا

 روهشملا يرصيلا نسحلا نسحلاب ذارإو :ةظنحو هيلع

 نم ف . ظعولا يف ةغالبلاو مملاب|

 ا« نمل | يف ةليبق مثو ببعش يف ىلا بوسنم ليحارش نءأ

 ةنمو ٠ ثنياتلاو ةيلغلل يفرصنم ربغ 1 مسا بوعت ١

 ىلا ل

 ىدنلاو ةءاوشلل اهيف لضف ل و ]

 ايما

 م ان تاك
 ةفصلا حلل لأ اهتلخد امبرو . قرف اهنال كلل ذب تيوس
 رذاخي نم د دوعشلا + سايقااو ثراحا لع تلد,

 |[ٍقر.ة ؟يوعشلا منو رعب سم ا لكوا برعلا رما
 | ل مج ١ ىلع برعلا لضفنال ةقر 9 ةيوعشلا حاحا |

 تايوجو نم ةزورخملا وا نوكأ م | ةدازملا بيعشلا

 مس 00 ١ وت يعش ع لح ةاقسلاو

 نم 0 ٌةييعَشْلا 0

 مو.ديحم تب بيش باحصا مو دراج تاي

 تاي مهل ةدحا 0 : ردا يق الا عدبلا ثمة 506

 كأ ىسوم و وهو فكورأب

0 0 5 0 : 

 ا هد اسوا نم تعجل #3 تايولها نم 7 5 يو

 ل َج اح اديب كرت نا اير ابهر لا

 0 نب نامل 45 و ناك دا ا نيو

 طا وه لاقي لثملا هب برضي عيطلا ديدش ناك
 0 عامل ظلا بصش).ةل لاقي. كلذاو .بتانم

 نمو . بمعتلو بعتنف؛ كلا ال يريرحلا لوف
 1 اك اف ا الع هلع اك هوب ميج حا هنأ ورداون

 اهيلا اوبهذاف اسرع ن ذراد يف نأ لاقف . ةنع مهثرصإ

 يف لاق كلذ دعبو .اوبهذفا ن

 هر ع

 | لاقف كننم عطا تبار له هل ليقو لا اهب غلبب نا
 سوق,ىلا ترظنف عسا | ىلع انوي تدعءعص يل كف م ل

 تلا ليح ا حز

 | ئ 0 .ىتنا. تتامو اهةنع تق دناف ضرالا كل تطقسف

 برض 1 اهم :لزملا برض» 00 ةاك ند جف طا مهام ءأ|

 طاب دع اني نك عي م -- هيب

 اع تدياف ع رع 0 ر قاف

 ل

 |ل هلق يذلا ككاد ف

 | 0 اين د لف ةمل لا يف اًمِط مرتا يف ضف 0

 0 ةزانج يف نينثا 0 بلاد 6 اباسبقا

 | ءيثب يل ىصوا دق تملا ن

 اذا تنبظ امك ف هذي 4 ل 507

 هيلا تبن روق ةصئدخشلا هل ت

 أ 72272727222اا>>ااا>>ا>ااا>>»>_77٠ب_ ++ ظ .اهنم درج ة اذا 2 0 دنع نكي " و :أ,عقري ْ
 نم



 بسعش

 ثتوم ةفظشلا * ةديدش ةطلافم لبالا طلاخي يأ
 ع فيظتلا * ةئدخ كسا ةنطَت ضراو .فظشلا|

 .ةنودلن 506 نا ريغ نم بل 5-5 دجي مل ام رجتلا

 * نذخالا فيظشل 5ك يدوع ع جاعنإو ةبور لوق ة ََ

 دصتلا ريغ ىلع ء مالكلاب ضرع ولا ظ

 ل ما و كبر لقول فال اب نعل 6 طفلا
 هني صل ظ

 . قنا 2( طع لشي بصعلا يظش

 كابللاو: ه««ضوم ند ككيغ يل هاظش ىف سرفلاو ا

 نو .برعلا اهيلع يتلا سلا تانبطلا نم ىلوالا | ةظشإ ٌءاظش|و .ةفّرف ةيظشن ُهاَظَم * يصش ىنعمب اًيظشأ ظ
 0 نسلاو 6 ةراعلاو ةليبقلاو تلا -ق ف و 1-2 كت عملا 0 و٠ الطب ا |

 ةراملاو .رئاملا عيجت ةليبفلاو . لئابفلا عيج بعشل اف |تيّييدل اكرعاشلا لوق ةنمو .اياظش رباطت دوعلإو|
 دب "يق عو نر دصم لظفلا و ٌفدصلا اهنع ىظشأ ظ

 راغَص ٌبصعوا فيظول اب وا عارذل اب وا ةبكرل اب ٌقزال

 فالخ مو فالحب مهيلع هالخدلاو مونلا عابتإو هيف
 يب لوق ةنمو . مك

 00 ناهنلا انعرص

 معو لَ وتلا 7 انيلع

 د دبعل اب مهعم نينل اهلا نميا د

 رثثا ىلع ةبدلا اًضبا لظشلاو. .بسنلا صلاخ معم : 0

 ىا) ةيظشلا * اهاصقا غلبت ىتح ةعرزملا يف ةيبدلا
 سوفلا ةيظشلا * لبجلا نم ةريدنف ( ةيظنشلا باوصلا|
 ةبصقلاوا دوعلا ةقلفك ءيثنم ةقلف لكو قاسلا ظعو

 ةاظنشلا * لبجما نم ةريدنفو ”يظشو اياظش ج لنعلاوا

 لبجلا 3 يس

 ةلطصاو ةقكفو 0 نر

 قّرفت ىلا بعشو .“ هددص اما ةبعشو٠ دع ةدسفإو ٍْ

 مضنها ررعبلاو .رهظو |
 سرفلا ماجن إو .هيلا ةلسرا اذكعضوم ىلا الوسر ريمالا ا

 قرافو مهلا عزن مهلاو 4 .ةفرصو ددصق ةهح ع نع ةْنك |

 : ةلغش انألفو . ءالعا نم رجنلا

 لدا اصلا دل اف اد وم ص تسول ل 305 ض 0 ةنع بسعسش 17 ةينرق وأ هناكنم
 11 د وجمل دلل فم

 لل را

3 
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 كالا در كعك كان ةيعانم ةسنن دنا
 ثرالفو ,اوقّرفت موقلا بعشلو. مجريال 5 ةقراف ةنعو

 .حصلا ئثلاو دعابت ةذعاو ٠ قرف لا بعش

 ت1 41 ؟و٠ 0 كياسمفل تبعشناو نحت بعشناو

 ات بغتلا * نابكتملا نابي ءاشلا 0 يلو

 38 مع ف

 ظ لالا 3 0 يي

 لئابنلاو معلا نوطب بوعشلا للدقو. معلا نم يا لسا
 ةقبطلا 0 فاّثكلا بحاص لاقو ب م

 .ةليصالاو زخنلا

 عيجت ذل او. ذاخشالا عيمج نراعبلاو .نوطبلا عمجت
 ارا8 شيدقو: ةليزق ةناثكو تسعش ةميزخت لئاصنلا
 تيمسو ٠ ةليصف 0 نق مثاهو ٠ ن يل

 اوداز دقو. ان بقت لئاتتلا والا 1و الا ةقبطلا

 24 يب مب لدروديرب لا يفقو ةعباس قط

 ادا ديعوب روك ذل! ابستلا اذه ىف نوكتف :نييرقالا
 ا رك ةعممإ نا هيبأ نع ّيلكلا نع عبرا 7

 | يفو .ذخنلا مث نطبلا مث ةراملا مث ةليصفلا مث ةليبقلا نم

 ةرزكة عاج لكت اينكلا
 ا - - 2 : عا. 0

 ىقدصحي حو لوقي نا ىلا بمعش وهف دئاز رمآب 0

 بعشلاو . مم عبرب تيلزانتملا ةعاهلل ةنال لكلا ىلع

 دعبلاو سارلا لئابق لصومو ليجإو عدصلا ضيا
 .قزفتلا دعب اوعتتجا اذا مهبعش مأنلا لوقلو. ديعبلاو
 | يا نابعش اهو .عاتجالا دعب وفرت اذا مهعش قّرغتو

 | لكيف ليعتسا ارو لجلا يف قبرطلا بعشلاو .نالثم
 | ذم 0 ضرأ ن ناب يفد ليسمو ٠ قبرط
 || ةيحانلاو و لبالل ةمسو ميظعلا يحلو نيلبجملا

 || يا ياودج يباعش تَلَعَش ملاثما نمو . باعش ج
 ' ار قرع اللا لاشفال نع يلايع لع دحفنل يناقش | نايات ناك ابن" تتعب مغلاو لجرلا بعشو .ةبمص

 دس دس

 | يلاعش تلغش تابيه ةب ا اما هك يرترحما لو |'

 | ربا ىلا تود سانلا 3



 ظ || ويف لج علا مدرط وأ مر موقلاو . ظعنا | دنع ةم وطاشلا *اممماجامْلَش امّطشي 1 ارملا طش ١

 ظ اج ةيشخ ظاظشلا * ةنذ دم ريعلاو - ظاظنلا نوبعل اك هلي وط 00 ةماعلا ضعبأ
 صلب ظضاش د ةظأ ج قل ىلا اوجما ورع يف لحدن سام ىلهت و نشل ابهدش انطق ناد 3 :ةلهد ْ

 نرمي قرسا كاف لقي ككل وسرعة ب اا تايألا | لخد ضرالا يفو .ههجوو هَ: نع ةنلاخ ا
 | * ظاظنأ ج راهلا بو د ردم ”اضشلا * ظالقش | مسا ن نطاشلا + هدعبا ةطشا * دبا ةعو. ًالغإو اما !دأ|
 أ . ظالظشا جدودشللا اوجاو كيلا دوملا اهيظَيلا | اقلط لبخأ نآستلافبببح يل طاش لجنود ١

 ْ أاَظ اذ وراط ىَورو . اوقّرفت يأ اظاظأ 5 هتقلعم يف ةرانع لوق ةنمو . ناطش ١ ج لبوطلا ليماوا

 |ةفاداو اج يل اًظظشم هاج * لعق نزو ىلع عنفلاب اهناكحامرلاو رتنع نوعدب
 ظ ليمنم مدالان نايل 3 رب اهنالعلل

 يطع لن عنكلاو# ةيناتظ + اذ در ةنظفم رع يل ارعا فصوو اهي تمسي ينل ةليوطلا ل اح اهناكيأ
 قزيطملا + ناطشأ ف ناطيش ةناك ل اقف ىف خبال اسرف

 | اديدشو اًنَيض ةديع ناكاتظَت فاي لجرلا فظشو |!عيناج نم نيلبجب حرت ين !وارعفلا ةديعبلا رابألا نم

2-6 2 ! 

 ن.دوع ناب امضن ناوهو
 ْ :ذأف كت قح ا بكعل ادشنو

 تت

 | فظشو . ضيا اَنَظَم شيعلا فظش لاقيو .اًسبابو نوطَشب ةيخو ةوزغاو لفسالا ةتيض لعالا ةصمو ل |
 0 .بتتشح وذي تفظشو. 5 دالا ا نيب لخد مهسلا ةفايذلا ةغانلا لق .ةديعب يأ

 || + اًئيظن ناك ةءاظَم فظشي جاور فخم ةيوطغوط اعدل راع
 || ةطلذو دقو سيلا ووسوو ةد هلإو ىيضلا فاظشلا |: :نيفر !مع وبلا و تقابف

 ٌجئافنبالا تكلا لوق ةنمو | * نط ي ش يف ركذتس اهءاوخإو ناطدشلإو نطمش
 فاظش نع باغتَّنِيل_جارو نينطَشب ولدلا عيزتي نم نطاشم ا(

 ال تاتا امك الا دوو قدك ةحدمت لات اةيحاتوب ىداولا تناحروطقلا
 ظ ةتباصأ شيع ةّدِش ا ي؛ نبل وجري يذلا نأ يأ يداولا وطش |

 | .دعبلا ٍفاظشلإو . نيلي ينج هاملابر فصلا عقني نك نوكي | * يعش نعم ( ياي ) اطلع طنب تيما يطع
 |ةقشو ردصم فاضشلا * دعب يا فاظش اهخبب لاقي |. ةازر ماعطلإو نعل 000 ةيطغترو ل
 .ةنظش ج دنول اك ديوبعو زبخلا سباب فظشلاوءاصعلا | ىلا ةبسن يولعشلا * بعشنا ءاطشنا وتلا ىطشنإو
 || نه يفظَت يفوه لاقي:فاّلغدلاو ردصم فظشلاو | بايثلا اهيلا بسس رصم ةيحانب , ةيرق هو ةاطَغأأ

 رعاشلا لاق فاظش ج شعلا | دبرب تارباو طل اب لاة رعاشلا لوقو . ةّيوَطَعلا
 00127 ترا د ؛يطشلا + يوطَشلاب
 اهتدادت رومالا فلم نم تينلو" ءماكردصم يل ٍطشلاو

 |. فاض ةءاروو ءانيخلا ةماقملا يف ّيريرملا لوق ةنمو | محي لو هدفا يل 9 ايطشسا روف 58

 | فظتتل ايو لايعلا ةراك فضا اب دارا .فظتت ممم ءاوبب مالغلا الغار ةظْفظملا
 ليم تا حراشلا لاق: ةظلغو شي اج موف موقلا ٌنالفو 2 الضم هابط

 ا تلظنلا وذ بفطظتلاو» تنشح هيل م ترك : /انالف رمالاو: ظاظشلا هيف لاءج ةاعولاو : عدرا

 طالخلا فلذش ريعبو ٠ .لاتفلا ديدشلاو فاطر دادإ (ظاظغا نإ لجر |١ ظشإو .مههرف موقلا ظافش 7 بلع ىش
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 ططت

 في الو خرطدلا
 0 ةئس 5 0 ا ررتش بر توه لبك:ةيفأ|

 كل بتل يتاا عطنلا ن هم فانصا ةتساةل نال كلذو ظ

 000 'حيلاد نرانزرفلاو هاشلا و .ةبف

 .ةص 0 ةيشمو صوصخم لك ةءطق كاد ىدقلال ا

 0س ّخ كرات ]يو ةراونلا كانوا نت وهو ظ

 كامات قيل فأل ميكلم ىلا ةمّدقو دنطلا ةايكح|

 نئرفلا :كوانت ظ

 * اهيف بهذ اًمطَش ناك ضر اف سلط ظ

 فالخلا سطْلاو :هب ملمااو ةكهدلإو ٌردصم سطتتلا |
 عاملا ته ام اان لدلطتلا ةلطتفلا هع داشأإ]

 ا لج راي بطشلا# دانعلإو فالذلا يا :دطقلاو ْ

 تقلانلاو ذأ 1 فلاخلا سوظشلا * ةيهادلاو دراما
 ةيحان يف ظ

 كانموانه نماردخنم قلدنا عئاملاةيثلا طشطش
 . ضرالا اطوط نم تغلب بوذلا لايذا تطشطشو

 دئاط طاقطشلا * ةماعلا مدلك ءامالكو
 . لاطو َدْعَب ًطوطُشواَطَم طشيو طشي طش | ٠

 يثو.طرفاو راج طيطش ًطشي هك هلوق يف ةياعط شو |
 يفو .قحلا نع دءابتو دودحلا ردنلا زواج طَطَش هتعلسأ
 نذر زاك لاب تلا 00
 طغ لعتسن ماعلإو:ةلظو هيلع قش العوم الم

 منت جا ظظمت# اتت زوكذلا ةقدلظالا لب

 زرغ يا بكرملا ططش لوقت ةيتونلإو . ططشلا يف غلاب
 هاك نكمي لف طغلا برقب ضرالا يف

 موسلا هي طغإو . طاطشالا يف ةبلاغ ةّطاغم ةطاشو
 ف هله ار اعنف نمزتكانوفاو“ دعبا اًطاطشإ

 راج هيكح يف هيلعو .بهذ ةزافملا قو .نعما بلطلا

 دلو ياططتقالو قحاب انني ؛ محاف ص ةروس يفو
 هراء نعول مالو فا اظلفعت الو + ئرقو . كلا يف
 ىهو طّطشلا ىنعم نر. لكلاو .ظطاشت الو ططغن

 اضل نمل

 | ب

 ا

ْ 

 ةيرعشلا ةماقملا |

 ةديعب يا ف 106 زواجو قحلا نع دعابت اًطاطنشا افعشإ او. دحلا 0 ةزواجم

 00 ةنغبلا ةطغش

 5 - 7 ذيع 4 اما 00 لما مسا |:
 #2 55 1 طاش كا كنا تحد ثبدح يفو |

 انه هعؤأم يا هطاخ ةيزاجو افاخلاةكتؤت ةظاثلا
 نحو لوطا طاّطشلاو طاّطشلا *ةنلدنهموا ماونلا
 ةيوتشلا ةماقملا يف يريرحلا لوق ةنمو .ةل ادنعا وا ماوفلا

 ةتماق ممرلا ردصك طاطش اذو

 ظ بدوا نموكشي ين ةنفداص

 يا ”طاطشو طاطش امميبو رجالا رايك اًضيا طاّلعشلاو

 ا را انو فدك معلا  ةمبلا ظالما ذهب
 [ج ةفصن وا مانشلا بناجو .ناَلعشَو طوُلُش جرتلاو
 لوك: ٌدحلإو ردنلا ةزواجمو َر دصم طلعت دل] * ط 08

 | 1ك ذا فو ططضاذ 2 يل اًظطَش ينل ينغ ذلك دل ةقئاع

 فانز االو ناطن ال ىلا اهظعاالو قتكوال ابا خام
 رططش اذالوق يا اطلعش اًدااناق دقل فبكلا ةروس يفو
 يف يررحلا لوقو . لظلا يف اًطرفم وحلا نع انيعب يا

 ظّطقلا تير ابذهم ١ تبلط نا كلناب ملعإو
 ١ 1 تلك كتف نقلا 32 اهزنم الجرن كبلظ ( نأ يا

 |ةظفلإو .ةطاش يل ةطش ةيراجو دال ةلعقلا ا دجوي
 ع مانسلا ةيخشلا ةقانلا ظوطشلا * دعبلاو عونلا
 ظ طواطشلا طوطشلا * طئاطق

 | ءوو رض رم نم عزج اًمْطَص عطشب لجرلا عاش
 يفكر هيعماو انزع ضامن هل ونالا اع

 | داوس لها ةغل يل ها هذهو .ةلسغ هريغو تيؤدلاو

 َنوُباَص نودب لسءلل فظشلا لعتشت'ةناملاو (قارعلا
 يذلا بونلا نع نوباصا اب لسفلارثا باهذال وا
 اًمظق ةعطق يا بطحلا فش تولوقيو :هب لع:

 .ةفطش ا_مومسإ 4 ةنم ةدّدحلا ١ ةقيقرلا ةعطقلاو . ةريغص

 لقا بلا كاذ نم فطشا رسالا اذه اًضيا ن اوقيو
 8 *# ىلةملا
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 نلنرع تاز يأ ةيظاخ“ ةيمر *« ٌةنم ةرمم



 | ررطش هعم ناك اذا يزنلا ةداهش يف ةداتق لوق هيبلعو نيرطش لوج لوهجلا ةةيصب ُهلامرطشو . لبق! مهيلاوأ|

 رطشتا# ةارطش ج يبنجا 00 يا ةنداهش تزاج نيرطذلا ريخ نم ةقدصلا لذايف قدصلا هي ياء ريوشيف ا

 ظ لج ناوهو عجتا أ نم عون عيدبلا لها دعو 00 تك راغب -- اغلا تَرطشو 6 ةوكرلا عنا 6 ١

 0 وكت ثيم نيمو ثتيبلأ نعم رطش : لو ءاشلا .ةفصن هيث !ارطغ#«ارطاش ن . اك ةرااظ 8 اروع

 ا ىلع ردصلا ُْ ناتللاو تيبلا ىور ىلءرجت عبأ | ْق نائللا 0-6-2 داز َرعشلاو ٠ نيّئلخ كرت درو اهيقْلَخَر رص ةنانلاو

 ْ هيبنلا نب ن.دلا لاو ذي ديشل] لؤق ةنموعر هربع * ةنصان ةرطاشب 2 هرطاذو ا طش م ظل ا

 قسغ نمو 21 نم 2 قاس نمو.٠ 21 جااشبخ ةلعأ ايعا نعءو لع ف مسارل امانغللا 0

 ا اا راع ةماعلاو . لنالا يف روكذملارطاشللا نبالا ليبلا اذه
 ةفشارم رس ةفلاوس دوبم ؛ . | رظشلا < وروما يف يضاملا هيلا ىمهرظاعاالعمبلا ا

 ظ هوا هيو و طاو زجل دحإولا فدنلا يار ملا تيب رطشةةمو.ءيثلا فصن ْ

 ىلع تفازؤافل حالطصا هي اّضيا مطشنلا قلطيو | ثب دح ةنمو . هزجلا رطشلا, داري دقو .اًيناث وا لوا هند
 2 ال اللا ديزي نراوهو طيمستلا | ضئاخلا يف رطوقو .اهضعب يا اهرطش عضوف ءآر.إلا

 رم دقو .ردصا اًربو رم ااًردص وريغرعش نمرطتلا | ياسو ارطع نكمل ةتفنت لع اسرع رطع ان
 [قوش ةياو:قءاف تار ظاضملاو . طع نم ينورلع مالكلا ناك او وو طبرجل ج ليلةلل اًرافكتسإو مالكلا
 0 ىنعلا | فرصتي الف ىنعملا اذهب ناكاذإو . ةيحانلاو ةيجلا اًضبا

 اًرطاخ.. نب يرهد ينمساقو | يقل ١ ةهجلا دصق يلا ٌةرطْشرطَش لاقي وا ةنم لعنلا

 يرادذ يف داع هرطش ىضنن اف رطِش كهجو لوف ةرثبلا ةروس يف ةنمو زم اكاهدصقا)
 | 5 5 مع“

 ْ كك هل كرت ودالوا فلدل تامارهدلا اقوا يأ ةِرطشلا ليقف .٠ هو اهم ةلعجا يا مارحلا نوجا ' أ ٠

 0 م لاقيو ل هك يذلا ضنا لا داع مثرخالا م نأو هينا لعتسا مث عينا نع لصفنأ أ لصحالا

 | مسا روطشملاو .انرودب لصتت مرود يا انورطاشم | نامداق نارطش ةقانللو . ةيحانلا يا رطل اك لصاني
 ناوه نييضورعءلا كنعو ماكل اب يطملا زبفلإو لوعثم ها َرهدأ ا ثنالف بلحو نر ما -لكوا نارخأو ْ ْ

. 

 | ةيل بق يور قنادر طح عبي كيرلا تنصت تلك | .ةرربإ ايكجز هامور ةرهخاب ومالي ارا يأ

 0 يربرحلا لوق ةنمو .زجّرلا رحب يف ابا اغ نوكي كلذو لع ةعفنم يف برضي .هر هد كل بلَحاذه لم قو

 ةيديبزلا ةمانملا يف 3 نارطتلا * نيم يأ نيئمضب ا قوت نيقيرغلل ا

 اءدص شيع كلنض الول هللاو ة+ئىرطش ةعصقو نار ام غ نانا لاقي يع لوكا غلبامأ

 5 ٌءأَ | ارضا ةيبصو | مفصنوارو ذ كدالو 1 ناكاذإو ٠ و ةرطشلا| | ا

 اعجا ىردك كلم ةقعل ي دحأ سبي ياا جاعنلا نعد .وظتلا # ةرطش مف اانا

 سيق نب براحم لوذك عيرسلا رحب يف نوكي دقو | ثبوثو .رخآلا نر. لوطا اًمييَط دحا ناكوا اهيفلخأ
 ةيعسكلا | رادو .ربخالا نم لوطا وضرع ْيَرَط دحا ياروأت
 لكلا نع ميسلا تير يلام ١ ٠ .بيرغلاو ديعبلاريطَشلا رولا نع ةلصفنم ياروطتت

 ناينعلا نوأ لثم ارارش يروب ظ رعاشلا لوق ةنهو

 رار تاز يايا تا زلزل اصلا نق لاك ةرط ضل

 يي

 ا
 ظ
 ا
 ا

 ١
 ٠ !إ ء 0000



 تاع

 ديدشلا ٌيونلا بكضتلا
 ند ير ةيوسا علا ّّ نصش

1 
 26 ئ باوشلا#بطإو ثجةنلحت 5 دعب مدالا 6 . صخت ) ئداف 0 7-1 صلف ةرطَف 1ك

 و ليوطلاو ردصم 5 علا 7 عذاربلا هيب اصغو.|متاوق تءفئراف هأم تدل ةبرئااو.عفترا بناها 1 ْ

 اخ طب تلح :راايصش نم قش يعل

 يفو ٠ لعاف مسا يصاشلا *« ةضقشا ةكضشإ عرب ىعشا|
 عفرو طقس اذا يا َ عفراف اًيصاش ٌندحرا اذا لكلا

 ل افيو .يصاشلا ثن

 ةوام تناك اذا ٍبرقلِإَو غئاوفلا ةلئا غلا ةّولملا قاقزلل|
 تانيصانت َج ةيضاخل مقا كفيف 57 3 ظ

 قاقزلا فصي لطخالا لاق. ٍصاوشو ظ

 1 اهنا تاضاسإوث ف ةوخانإ
 ٍلبرست ل نادوسلا نم لاجر

 ا + هم يداشلا# ةنع فنكاف هيل اجر |

 1 وصشلا |

 جرخا ' طفوا أطعم اطدي قلتغل انوا عررلا طش
 'ةيّرضملا عذاربلا نم ةماوشملاو .يسفرس برسول اهيلع دش ةقانلإو . ءطاشلا ىلع ينم لجرلاَو .هاطشلا|

 لجزلا فا .ةلفثا لاب ريعبااو .اييجاع ةنأر ءأو .لحرلا

 ا ”ةربق انالفو.4 ةت>رط دلولاب مالاق هيلع يوه نذل |

 ةأطاشم 5-5 ةيناج لاس ايل طعن ئداولا ع 0

 غلب هاطش ثا لجر ١١ اطذ ثاو٠ ءىطاش ىلع اهتم لك ىشم

 مسا“ [طاشلا د« ءاط الأ َج درخأ را ةلثم راصف هدلو |

 0 ماهر ل | طاش ةبناجو 500 نمو. .لعاف

 طش يداولا ةيطاش حاصلا يفو نطو ةيطاوش
 طرفم يا معاش بوث تلو أ واوا ةنيعضلا | يوب مملا ًأطشلاو ايظا جيالردبسالا ضان لاو وفن ا هما

 لوطلا عرزك غ وي فافب 0 ع كل خايف 0

 لوح جرش امرت ةا ّ طش جا مأِظش جرخا |

 ل رهغلا *طشو .كاطغا جواوصا
 دعب لويلا هةظق ابط 2 هيلع درا ملا كطيح

 هدول دكا ل اغلاو لدعم لام فلا

 اطلق طي 0 15 م 55 ٍِ 0
0 

 لصق 3 2 حزن ةراظَعَو 500 اروطش ا 1 م 3 اعضاو دامت هاد

 .ةبطاشلا * لاس ةريغو هللا بطشنإو | نصإوش ج يناوالا

 ةنصن فذحر مدا تي رطشو . ةدصق دصق يا نالف
 تراصاَروطش ةاشلا َتَرطشو روطشم عيب اهلا

 وق

 ”تاثكلا حالطصا ند وهو هيلقنب اًراعشا كلذ هي لعفي

 ينل ١ءاسنلا ن

 ” للا ةبطشلا < نخل ! فيز نم بادرلا رصطتالاو
 . مللا ةطبسلا سرنااو . بطش ج فيسلإو ةارضخما

 ةطيسلا سرفلاو ةليوطلا ةضغلا ةنسحلا ةي 20 ةبطشلاو

 يف يا ١ طوطاملا نم و ملا

 مانس نم ةعطقلاو . بن طثو بطشو كول 0

 ةدحاول ١ يأز لإ ةقير

 0 طفيل هةيرط اكل. دبطتلاونالوط مطل وصلا
 يف عملن قث ةئارطو و ان شلال للط ليف بطش

 ةبيطشلا # هانرف ءافصو 2 هر فة قّقاةتع

 0 اونا راو الولع عاق روعي ماس نم ةيطلا
 يدئاددلاو ةفلخلا قل اضبا بئاطنلاو بئاطش ج
 هججو ف بلشت لجرو لسد سم

 اموطقم تغييو. .ًالياق كيلا اق اع ا 1

 اا زينب لنكلا و ننملا بوطغم قيلرفو :كبظش هذ
 ظ 0

 | ضرالا لعو . دبا من عيشي لعبا طش
 ركيرءالرجز ع عش # ةماعلا مالك نم اهو. |.ةلتسم طقس

 اند همانلا لف دع حاشا +رعاملا دالوا سن
 || دنع ا فر داو انين ينم مور ةدالتل 6 ظلم كن

 ةئانلاو ٠ نير طخ هما 2 را ثلا رطش

 تطغرطشو .اًرطش كرتو اهللخ نمار انتا هال

 .رخآ ىلإو كيلا رظني ةناكراد لجرلارصبو.ار

 مين رطشو اًرطاش داك تاطقت الف 0 تدعبأ "7
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 رف

 لقاقشلاو لقاتشملا#ةريعةلقششرانيدلا لقشش |

 1ك مهضعاو ١ ريخالا يف ماللا ديدشتب لفات الاوأ

 ٍيدنه رت قرع وه ربخالا يف اهنفخيو لوالا يف ماللا ظ
 وح 20

 قاسي ا اوت علا زلنا مثلا

 ةيسرافل اب مش بدعم .ةيصختل دمرلا بيقع نيغلا|

 . ةيدرانل اذن نقي يونا تو روك

 ءاللا ةكرب اهانعموأ
 هءيشلا نم ذخات ةليلق ةصح نيدأو ١ دنع ةفشلا ١

 اعطني يت | بهذلا ةّشش ةنمو . هتيفيك ىلع اهب 1ع ْ
 ةنم ةغاص ام اهيلع لباتيأ غئاصلا|

 :لاوءاهخضسوابطمسايصئاهبصشيةاشلابصش
 5 ارض رثكا لغلا ىلع ةقانلاو .اًيصاش ناكابوضصْشأ

 هللا بصتا « دتفا يصد يي ل

 كك
 ةرشلا بصشلاو:سبإلاو ردصم بطشلا + قاما
 هب |بصغلاو ٠ ظحإو بيصنلاو . باصشا ج بدجإو
 *باّصتلا باصقلا#ةخولسملا ةافلابصشلاو.سبلا
 ةّرْدلا ةبيصقلا * بيرغلا اوظحلإو بيصنلا بيصشلا
 ضبا بئاصقلاو . بئاصغ جرتبلا رعقو بديلا

 ةليبقو ةرجج وا لولا ركذ نامصيملا * لحرلا نانيع
 لبان نب 11 دعوا الفلا مسأو نا نم

 ابصيشلا ينب نم ا يلو

 م ا
 .ةرعازص ةئايغ ةظاخا دك مرسلا يفماوسلأ

 شيعو٠ اق مسا بصاغُأ ل هم ةشيع

 خمنيب لعج ةقانلا|

 توملادنع هر هرصل 0 الولأ دنع ا,محر تجرخ اذا|

 سا ام

 ظ »* اصغ باوصلاو | ةنيع ثلثنأ أو صختت اروصشر شي ا

 |بناجوللا القوا ةنعظ عراب انالقو: هنرتب حن ٌروذلاو ١

 ْ) ضوصدش ةنسو' .صاصشو صئاصغو صصش جالي لتلاو ورم ٠ رصنلا 0 0 ا الف ةكوش 1 .رنطق :رذلا ا

 اولا اهبنذ :- 5 517 اهرضقيو ١

0 

 مسارصاشلا *راصشلا اهبرففم نيب لعج ةقانلا رصش
 وأ اًرهش غلب وا مخ نا غلب يذلا ءابظلا نءو.لعاف

 كثن٠ ةرصاشلا * كّرِتب لو يوق وا كني مل يذلا

 راصشلا *رصإوش ج عابسلا لئابح نم ةلابحو رصاغلا

 لالخو ينج مسإو ةقانلا يرخغ* نيب لخدت ةبشخ
 .ديزلا لالخ رصشلاو :ردضم وصلا + ةقتتوللا

 | ديبعوبا لاق حاصلا يفو .رصاشلا ءابظلا نمرصشلاو
 اذاف فشخ مث الط وه بارعالا نم دحإو ريغ لاقوا

 هيو قر رق اوان وااو ةانؤق -

 كوكي ئح ايت ل ارب الو 2 ا ةَرصّش قثالاو

 نر. رغصا دئاط اًضيارصتلإو.راصفأ ج ديرال
 ءابظلا نم 0

 رم اكةكوشلا ةْيَرَصَش نم ”مساريصتشلا *رصاشلا | ش

 ذل *رضتلا تنم ةرصتلا *روغص لأ

 تراص اصاصشو اًضوصُش فن ةقانلا تصش
 .تّدتشا 0 هللأو ا هذا اون ضَح ”هرالف و 7 ف

 # 25 5نا ىو نيا يرداامو. ةعنم و

 نالف ّن صفا م اضاصشإب ةصشاو 2 كش ع

 أ

 او وص 2 و صم 0 لق ةقانلإو. د

 | ىلع ةتيقلو .ةسلا بكرملاو ةنيدشلا ةنسلا ةةصاصتتلا
 | * ابكرت عيطت ال ةجاح وا زلت ىلع يا ةةصاصت
 | لوق ةنمو.كمسلا اهب داصإ ةافتع 0 جو ٌصشلا

 قالا ين بالا
 هصيبخلا يبا كيل تا

 «صرغ لكيف يعش تبشنإو
 | ىلا الا اًئيش ىربال يذلا قذاحلا ْصللا اًضيا صشلاو
 كرو هك دق ظل رع أش * صوص ج هيلع
 فنبللا ةظيلغلا ةقانلا صوصشلا * عوبجلاو ةدحاولل
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 | ةب دج يأ

 + لصافلا نكأ لجزلا لدوش - لصف
 اذا 3 وا زر 2 لاتي تح للماشلاو الضان دكا

 كترقك ا 5 اذاو تدل. ماللا 53-3

00 



 ع

 فرع

 | ىلع اهمضنو لعانلا مسا ظنل ىلع يازلا ركب يِوُر ةنافأ
 تبيلا يفروكذملارعشلا لّصخ نا يا. لومنملا مسا ظنا
 زرثاخ غلا عيضت كال يف عا وا قوق بولا تالتفيس ئراهيلا
 اهروقولا" لو دشتما ئئاد ]برم اهدمز ندع طار وعم نك
 طوق نر. ةعوفرم وا تاعفترم يف ليقو .اهنثاكتو
 ”ردصم رزشلا * عفترا يا رزشتساف ةعفر يأ هرزشتسا

 .ةاوتسا ريغ ىلع يا اش 2 وعلا و دمنا

 لوقو ٠ ونيك نع هدي را
 : ل و رقع نيب اوااز ام ةقعمدلا هيتمأقم ن

 نأ .ىلبازوتت جرااب نطو
 ه ىربر كا ظ

 ةو ريسلا ىلع ممزع ىوقي ةرمات يا . لحس روسو
 ةره يارلا ماكحا يف آلَ لا إو رزشلا لم. فعضي
 ,قالط ىلع لبحلا لتفي نا وه لمل إو .ىرخا ونيهوتو
 يا رَرَش ونيعب لاقي :نيملا كبس ةردخلا ر ٌرقلاو .دحإو

 | دسالا نيك فار هل رمل ف ةاورتل كلا # ةرجح ظ

 رد رزشالا * نيعلا يف ةريححا ةرزشلا * نابضالاوأ

 رش وذ يارزشا لحلو .ررجالابنيللا |
 *هلا فزغت * طفن اَهَرَش فّرشي لجرلا فزش

 39 دعبل ذل بصتناةل فز و .دعشأ فرش |
 اوزذوتسا يأ دووتجلا قسانلا فزغنف بيض نأ

 داخل ول ا ا ا ل ا
 بعكلا فشلا *اهكذيل اعجخا ةاغلاو.”ءرص سايقأ

 ةظاقناؤ ةلغملا ان نت ماعالا ةدخ فرقا وو هييسعلب |
 ةنتش ل ةناش نقيدلا اردو . يلا ريبعلا ةلجرلاو
 لل ا نفر ني لالا ديلا. سنتا خللا
 ىتشمعالا

 ودل عينا ثيم

 ْفَرَش يذ همم نم ضرالا نم ظ
 لوق ةنمو بناجإو ةيحانلاو هب بعلي بعكلا فزشلاو |

 | ىلع لاا ام لاقيو .اتيزح فرش نع نيمرب الز جارلا
 ١ ١/ ءاسنلا نم ةقرشلا * ويبناج ّيا ىلع يا عقو هيفزش يا

 ىا ةئرطإو ةروصلا فّروشلا «ةظلغلا ةفورشلا *ةليغعل
 ءابل بز زوشلا ىنوصا ف فا

 ا 4

 ناك ةفاسشو |

 ليش

 عفترا ( ٌيواو )١و رقي وزينب ةاوغل ةوتلا ارد

 طظيلغلا ةساولا اعلا -أسغ
 و ٍ ر 2

 أب وسّدو نعت بماستما بسشو بماسشل بم هس

 غل ول للووملاو ارض عابلا بيساشلا »#ا ا راص
 2ع .٠ دا

 اهبيضت ةعسش نيو بسلا جف م راس ُِ

 0 ا -

 مثءاتشلا يف اهدلو ثوك ةقانلا كويدفل دشلا *# لبذ ىتح

 ثر ىاذاف .اهدلو عضرت ةقانلا تيدبشلا #*باال

 بسشلا ّيسفلا نمو .اهدلو كله ةئئاذ
 ا ايلا + سم 5 اهديشاو 0 اوف

5-4 

 درص 5 0 ساسف ج 0 لون ؛ داعي

5 

 لزتلإو.اعسش اط لءجاعست اهعسشي لعنلا عّسش
 هدو حج

 الص اعبيش عسشإ سرفلا عسشو . دعب اكدنمشي 526

 عسش #ةعسش عطقنا نالفو. .”جا ارفنا ىةيعابرو هس نيب

 ([لجرلإو ديعبلا عساشلا * اههسذ ىنعب اهعسشإو لعنلا | +

 نبب مامزوهو لعنلا لا - * عسشلا عطقنملا

 قاضا - ناكملا -7

 عدشألو .دض ليلك د املا نم ةيتبلاو ضرالا نم

 /مقلإو لبالا نيم ةليلق ةعطق ول ةنم ليلق يا لام
 د 0 .هيلَع مايفلا نحيا ل امعسش ل جرو

 ظ عسش جديعبلا عوستلا *اًضيا لعنلا لابق
 نونلاو  لعنلا لابقل عسشلا يف ةغل نعسفلا

 بعصا عديل نوك ةدئاز |

 دو أبيات يت يي و طسولا عبصالا

 ' ةيافوسنا اش ىنصم ,سعلا سف

 ' ارسم ةلح ددبلا لجيرلاو .اعتباش

 ا|فساش ةاقسو . لحاقلإو ًالازهو اًرمضسبايلا فساشلا
 || فيسقلا * زبخلا نم نسبا صرق 5 فشلا # سباب ياا

 ا عش ”يلو نبات يأ تفااسس : ءاقسو ٠ ىقشملا معلا

 ْ سا داك يا

 يف ةغا ةظيلفلا مادقالا نم ةللسنا - للسش
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 رزرزس يرش

 || ىرشت ةنم لاقي : عاجلا ةبألا انقراف نوح هاب اهانعبأ|
 ه ذوخأ ود لاقو ٌيدابازورينلا هطَلغو :لجرلا|
 0 كللذ لع هل ليل دالو . ةجاجملا نعم ا
 ىَراَشو ىَرَش ردصم ةآّرشلا * انسفنا انيرش اننا طوقب ا
 ٍضوعب كلما نع نمل جارخا ةآبقنلا دنعوهو. 0
 هب ةنمو. نيشملا ذخاو نتا :اطعا ىلا اًدصق يلام
 مومو 1 افاضرم نبا نشرك ااا
 عيبلا ىلع لاني نال دادضال
 .(ةتوخا ينعي ةوعاب مس سام نشب ورشا
 .لظنما ٌيِرَشلا * ةيحانلل ىلا ين ةغل ةارشلاوأ|

 لسع يا يرَشَو يأ ,تراهظ :نالنل لافي ةشزا
 تبني لخغل او لظنحلا تابن اًضيا يلو لطحوأ
 زها ىوشودصم ىرشلا «ديع هيا ةاونلا نمأ

 عيجبال لف ثزو ىلع ناك ام نال 0 هع ةيِرْكأ 4

 رابك اهضصنخي وراغص ارشعب روثب هس 5 ةليمقأ ىلع ١

 تسرقلاو . هيام ةرمح ىلا ةلئام ةبركم ةكاّمَح . لس
 ةيحانلاو قيرطلاو لبكلاو دض ةرايخو لاملال اذراتشبإ
 . لكلا اهب بّرضي ةدسأماضيا ىرشلاو :فرشأ جدل
 #2 لاملا لاذر ةاَّرشلا **سْؤوآألل ”هص ىَرَشلا و ذوأ

 يا ىورش هلام لاقي .لأملا ئَوْرَشلا « هسرشلاكا
 يبنتملا بطلا يفا: لوف شو لفشل

 اهنم ضقأ لل ةجاح يفّْلَدَق

 ريفن ىوٌرش اهب ينغش ىلع ا
 اهنم نوكي ةإونلا يف ةتكت ريقنلإو لّثملا ىَوْرَشلاب دارا|
 لا .ةلئلا اصر, لكم وهو هلخلا كك ا

 ]ذم عيدا ابعم لنا اهب ىنغش عم ,ةجاح هين تعش

 اذا لعق نال اًنإو هيلا تبلقف ايرَش اهلصإو :ريقنلا |

 بالا نيب قرذلل واو هيلا بآقُت لاي اهمالو اما تناك[
 نايرشلاو نايْرَشلا * ىَوتتلا ملوق اذه ىلعو .ةفضلاوأ
 ةيرشلا * ةضبانلا قورعلل نجار دحاوو ّيسفلا رج

 ءايلا تنينختب ا شما 0 ةدحإا

 فسوي ةروس يف ةنهو. اًضيا

 *«وريس يف غل ابملا سرفلا كيلا دب دعك ,يرشلا *ىرشل

 ءادشلا نهو : ةعب ٍطلاو راب يِرْشْلا ك كنا“ ةيزرسلا | نيو

 31 رئاطو لعاف مسا يرتشُلا 2 ثانالإ ندلب ياللا |

 98 .رافل اب هل ّّل أمي و١٠ س داسلا كلنلا ِف ىيا نايل | نم

 كر

 + ةننر:ك تام ةفيرش عررا ١١ كفيك

 ظ ىنعمو ةنز نونل اب فانرشل اكفايرشلا

 0 بزشي بّزشو ناويحناو ناكملا نرش

 اصلا د اًيرفف نها بودل طلبواه زاك اوبشو

 ميثم رد>إو لكل ناك هرغو هامل ىلع رولا بزاشنو

 بش ج سبايلا رءاضلإو نفخ ١ بزاشلا*ةرظنني ظح
 غل ارتشالا لاق : بزاوشو

 ايش ىلاعسلا لاثماك اخ
 كا .ث ةميركلا يف ضيع ودعت

 | قنو# ىلك الوزاني دج« فيلل ل سولو ةؤيلا ةبرشلا
 |ةءزش تضم لاقي .ةصرفلا ب هلاو ف ةماعلا تالا

 اصل

0 
 كرؤشلا * ىاَحالو ةديدج ةشنال توفل

 ارا لق يقع يكب هلا * ةتصرف هسا

 : و

 ةمالعلا

 ظ اذعاقباب ناك لَ باب نم ز 5 هلا دع

 زيزشو : وبف

 ىدحا يفوسفن نم ياةنم ُهرظن ارش ةرزشي هيلإوُهرْرش
 رخمب نابضغلا رظن وا ٌضارعإي هيف ٌبظن وهوا يم
 ةنعط انالف رزشو ٠لامث و نمي نع رظنلا وا نيعلا

 3و ١ لفوريعلاابةباصايادياؤو )اهواك قع

 ةدرو جراخ نم لتف واراسيلا نعلتفةرزشيو ٌةرزشب

 رّرثت * لزغملارود 6 قو ىلا لتف وأ هنطب ىلا

 م لانقللو.بضغ لجرلا | م
 هلتف ياوهرزشنساف لبا رزشتسإو :ارزش ٍضعب ىلا
 ناملانار ةقيزوف عنو . لدوناف ويبام لع

 ىلعلا ىلا ثاَرزشتسم ةرئادغ
 ل سرمو كم فيه ضصاقعلا لضأ

 رص ووو م

 مهضعإ ر رظن مونلا واع وال

 الم١٠١ |؟1 ظ



 كك لمان

 يذلا بشعلا نءريثكلاو ةنم جاتا و ارعلا 0

 ج هلوصإو وطاسوا ىلا جانجيالو مالعا نوم ا ظ
 عورتا *«ةاضنألا ةارملاو رتل كفو يرقلا وردا

 اهانه ين ةرعلاو ترش دوو ءاضت نان ولا

 د لدم مّرشلا **ضرغلا كا مردشملا مخل

 ةلّكيلا بحاص نا الأ ٠ :كتدييحد رع 7 ةاضنملا ىعم يا (

 ةقوئشم يا ةامرش اا هرش ”ةقان لاقي هنأ 1

 00 مرذلا *ىتنأ. اما راجع 0 ناف لبقلا

 هير اهاجصاماللا لل الور دال او وأ
 كلادلا ندم موق 5-0 رعانشلا لوق|

 ا ا يب انيلع مككضف هللا زعل

 حاملا هم ةهربأ بنل ةنمو ' فانالا مورشملا را

 مح ن؟ ١ ظايَز | | عمولانق ينوقنا 0 يي

 مرش جا ًامرش ىفنالاو . شبحلا كلم ّيشانلا

 ٌعَرَشلا *ةضارشو ارش ج لبوطلاو 0 جرد ظ

 7 ةطكش _دحزوصأ ةلعلو هن 1 7 0 |

 53 ارم ةط وم مراكلا ع ةّرملا ةيل املا بايثلا نم طم اوشا ظ

 ةماعلا مالكن م كلذ لكَ 6 :رهاعلا ظ

| 
! 

 يف لاقيو .تقشنا نرش نرشن ةرفصصأ | تنرش
 ع يا نرش ةرفصل ||

 ىوشلا تاوضلاو ا رئاط ىن اا كو

 اظيلعلا تندد

 كب نلر انك قولا
 قنعلا لبوط مت يا ضان ش لج - ضنرش

 فانئرشلا * ةنيرثك ةفانرش عطق عرزلا فنرش

 عطقيف هداسف فام ىتحراكو لاط اذا عرزاا قروأ
 فايرشلاك |

 نيمدقلا فيفخلا ارشلا

 ةقنرد ةدحاولا 4-فنل زنلا دود اهجحني يلا

 ْ روما جراوخملا اضيا ةاّرشلاو 586 جلعافم 5 .ةتفلا اذا ة و 3 قئاوذلا # ةعطق ّينلا قرت

 |يأ هللا ةعاط كي انسننا انيرشاننا ملوفل كلاذب اوس | ثوببلا نيدأوملا دنع قئارشلاو . ةقكؤتملا 0 2

00 . 0 #0 «< 

 ةصرح دتشا اهّرش هرشي هيلاو ماعطلا ىلع هرش

1 

 لكاي نمهن.داوملا لا هرشلاو . َنافردو ةرشوف هيلع 1 0 : كمر لا

 ةهاّرشلا مسالإو . ةجاتحلا قوف

 ظ ا © ىعمو ةنز الجمل قالة ورعك ةننهوت

 | فشق فكك نئارل ا ةفاج فقم ”مالغ

 رت ىف هرشلا

 لسعلا ورشلاو وٌرشلا
 لاورسلا يف ةغل ل اوُريثلا - لورش
 مضل | اوخرأا لا 6 يي 02

 ا كلف ( يالي ) ئرشو:هلَرَغ ةيرشب 0
 رخ اًنالذو . ارش طقالاو بوذلاو مثل او دلع عاق
 لنا ميديا ني مول ن 005-2 ا

 كنب ةباضا انذلف لاو. مهنع كتف ناطاسلا ىلاوا مع
 | ناكل زنكوا عمل ىَرَش ىرشب قزبلا يِرَشو :ئرشلا
 ” رالفو .بضغ لجرلاو :ةبارطسما رثكد ةيادلا مامزو

 :راطنسا مهنيب دشلإو .هسرّشلا ىلع جرخ هدلجو٠ل

 | طقالاو بونلاو مللا ىّرش#ويف غلاب هريس يف سرالإو
 ( اراشو ( كار كلا ل انبا ىلع يا ) ل ادبإلا ىلع ُهرّرَغ

 |.ةلداجي يا هيراغيوه لافي جالو ةعياب كارشو ةاراشم
 |يرايالو يراشيال ثيدحلا ةنمو. ةراشي بولقم اذهو

 مآنرلاون لَم * ضوحلاو» :ماكارشا قبلا ئرشإو: 0
 .ةتقينع تكلفت( ليخاوا)ل.جنإو . ةلاما ثلا .*

 ئثلا 2 درسلو ىوحا مونلا نيب 5

 نم لكو . هارشك هءابو عببل اب هكلم ارتشا ٌهارتشإو
 بلا ةزوس قو . هارتشا دقف مريغب كّسَتو يش كرت

 اهورائخا يا ئدملاب ةلالضلا اورتشا نيذلا كناوأ

 ظ ةارشتسا مريس يف سرفلا ىرشنسإو .امب هول دبنسإو هيلع

 |تقافت رومالاو .اضيا هيف ل رمالا هي لجرلاو .<ل

 يراشلا *برطضا هاريرشا لجرلا ىرورشإو .تظعو

 0 قّرات 5 رشل

"1 2 



 تك ا:
 مرش 00

 يرحل 0 ءالسلا فرع يثو ١ . 01 ٠

 رك هدكلا ناعم ىلَد قلطي نازيلاو لوصالاوأ |

 ا م انيق الأ لولا 0 - ومب اعرضو» درغملا طظنالا ا

 2 عم ارت هييم يسب ططنللا تا

 طاالا تلا هينا دعنا ب طا

 اوف 3571 ثأ ى-اوأ 1

 ا ىيوأ |

| 

 مرتع وح طفلا كاتو نراك سا .جرأأ
 !١كارعنلل ةعللأ ُْ ةدوقو 9 فلثخإو .اًدهنلأ|

 قود دبز ك رتثاك ةلثاو

 كا
 ا
7 

 سي عونلا يف ناك

 فخ نذ 05 0 0 1 7. يف 0

 و ىمي فيكلا يف ناك نأو و ٠ لوطلا يف بوث نم عارذوأ ا

 2 تالا كارتقاك 5 ةيباشمأا ْ

 ةّونب - دنهو كبز ا 7 ةفاضالا يف ا

 ضرالا كارتشاكةلكاشم 1 افلا رك

 ىسب صوصخلا عضولا يف ناكنإو . ةيوركلا يف ءاوطاوأ
 كللذ : لك طك اهعيب دعيلا تار نك ةنزاومأ |

 نيتناجإلا ك 0 ةقباطم ىتسي فارطالا يف ناكنأو

 ريع دبا اذنع يع تانفبرعت ٠ فار 57 3
 ظ
 ظ

 ىلع 0 أمي هدعب نأ مكتملا هج يذلا ىنعملا ىلا ا

 ةزعرش 0 هيمو اة دو 2 ىنمملا ظ

 ,ةروصق لك تببح يتلا تنأو

 ٌرعاصقلا ك اذب معت لو للا

 درا لوز ولاني
 دانيل ناسا ه:اكزجاو مف

 أاهردخ يق رق راسو ةبراج ج لك ل دار |. 5 ةناف

 :كتاررج مقا تلاع 2

 ا
 ا

 ا

 نهذ نا ريغ . لاذتبالاو جورخملا نع وهف قروصقم يا
 كل ةفرصف ةمائنأ ةريصق هب دار ا لا قع عماسلا| !

 ا يا لابحتا تاريصق تينع هلوقب مدارمأا
 . راصقلا رئاخلاو ٠ دا ْف تاووصقلل]

 ريع نم لدتا 00 لع 5 عا اه درنملا 1

 ١ كامن ةناجم موجب ف ناك نإو٠ ةناسنالا

 ا اهعماس نهذ قببسيف نا اقم تاي تيا ةلكب 15 ل ّك

.2 3 

 ع دينو :تناضإ وج !(]ءافا|

 شل. 12100 فاي ْ

لوعإ يذلا كرتشملا ريجالاو .ٌّض' اذا | فالخ ٠
 ا 

 5 ناعم |

 ىنءملا لصاو .كاته عجاّرتلفر م ح يف ترك دقو |

 امبب ةنيارتشا ام ضعب عبو شب رددم 0

 اهيلا 94 ثنلا 0

 ةّدراشملا لاعفإو 1000 ها نيجيرأأ نه برقأ

 لعني نيتي رالا دحا ناولع د

 اللدعا دابفصم دجال و. رخالا ةاقلا لا

 |وخ لدانشر تح الورم

 ا ا
 | ةنح الإ للوايجال ها ىلاتمزت يم ذف كر

 اك ل راع ارعملا نروزقكالا كسه دير ان والا

 اادح يمرزك خالاتي وبا لاق. اًضيا باتكلا زه

 ىلع وطي كرتشملاو .كرفُم وهف معاص ةتل اسر
 قراغا لباقم ىلع اًضيا ىلطي دقو. مب

 |« لكل اي تفورغلا قرولا تنل ءارطالا دنع كيلا

 ا 1 نملاو (سارلا ضارتدل رض اجا كلذ هل 00

 أ صارخا 5 لوالا ناف قيلسابلاو لافيتلا فالخم
0 

 |لجرو' طقف فوفلا ضارب هال ينانلاو ةماع ساو ا

 دلل يف ك الملا ع ]و . هب ةتيرتشأ

 كا هيف نيد احا

 (| نوح عملا

١ 

 ] كرتشملا ىبرطلاو . موولاك ةسفن ثدي يأ كراشم

 | لذدت يل يف ةاحغلا دنع ةكرشلا فورا ةاشي

 ١ بفنطنلا و نيليتست الا, ورك ا اهنا و هارب لع
 راحإو رظنلب عيمجلل 2[ تعب ايروه كرتعلا لوذولاو

 | عضو اموه نييقطملا دنع كرتفملا ظنللإو امو ٌنموُخ

 . ريفلا ةعو جرو ايداف نيم اك كرم لا
 ١ كلو ربعف تاذلاو يلق دام مالا هيب دو يكاد

 يراهم ةضيرنلا ةلكتم بنل ةكرتشا ]و ةكرشملا ةيقيرنلاو

 ةطل اخلاو ةمزالملا ةّداملا هذه يف
 . ةنينرأ عطق ةفنأو٠ لفتت من ةمرشب ّيثلا مرش

 كانالا مرش لونغ ةلفلاو ان ماطعا هي 4 6 نم نالغلو

 2 2 لوبا 0 ةضرف هيف دخول 00

 0 ياو 0 شل

 د1 ا ل م م ا د ا يسم رسم عمل ب سم دحر
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 لو جراب عكا للا لايوجرطياو 2011

 2000 ةروس قو ا قاوم ءارلأ ةئأثم ةقرشماو ا ل ادنعالا قرشم |

 .ةامشل اب 00 دوهقلا 0 ةقرشلا ا ظ
2 

 . بأب او 0 هيلار 5 لوا ا ظ

 اعل | دب ثيدحما ةنمو. ءامسلا يف ةيوتلل وباب مسا ضيا

 ايا ىف

 هويدا بوذنأو لصملاو تايحلا لهتم قر

 ةام - وحن د دقو قيرشملا هل لاقي ةيوتلل باب ظ

 1 .ةقرش |

 قوراشل اب ُنّوطملا نوصملا نمو ٠ ةريحلاب |

 .قارقشارئاطقاَرقرشلاو قاّرفّرشلاو قّرقَرَشلا

 قر ق ش يفركذيسو
 نالفو . اهكارش عطقنا اًكَرَش كرشت لءنلا تكرش | ٠

 اا شو ةّكريشو 1 ثاراملاو عيبلا يف اًنالفإ

 ةغبانلا لاق .كارغأ ج ردصم مسا كر شلا وا. كير

 اهافن يف اَشيَرَ اكراشو 3

 نانعلا كي اهباسحا قو |

 ئرماعلا ديبل لاقوأ

 اهفش كا ارشآلا دئادع ريطت | ٠

 مالغلل 6 0

 تعقو 37 رالف كراشو 0 م سانلا نيب ةتتش |
 ورع كيوتل 3-1 1 هللا كزعاو : ةكرشلا
 لسع ل ذلا كومو ةكذتلا سالو كرشو كوت
 اكرتشاو . هيف هل ل مارغاط
 ناحلا نم ٌرل هاكراشلا * ةكرش امهنيب تعقو اكراشتو |
 لعتلا ريسو لكلا نر+ ةقيرطلا كارشلا * ىتيسوملا|
 ثيدح امإو .ةلقلا كيس َلَبَم وهو ٠ مدقلا رهظ ىلعأ
 لثم عفا راص تريح رهظلا ينلا يف ل اطوفلا
 طئاحا نسا رو يذلا | هيلا 4 تع ةناف كارشلا
 رش ج سمثلا تلاز اذا هيقردلاتنناجلا "نتم

 |قبرشملاو

 ك راشكاو ب اككلرشإ وكان نم مما كل ا 5
 يأ مراد نم كرش عب 1 ءو هردألاب هي قيقا 3 يمن ل اددعالا يا مدع قتلا #ةطقنو تاووسل 1

2 ََ 
 وهو“ 0 وز كلا

 ًاءايرلاب رسف مر لعج اذ

 ظ لانيو .كئرشلا يلا ىلع فاّخا ام فوخا نا هلوق يف
 |لئابح كيتلاو كر و ا
 6 هما بسارو هملا
 + كملاو |

 رع كل كلان مكرم وخال كلل عيجتتسا الو" كلياع

 ةأطاعملا تناك. ةلماعملا نمو . عت ١ فالخ ةماعلا

 مدنع ةلباقيو يلاو 1 هب روم الا نادقلل مرتكاب 4

 طالخخا حالطصالا دك كلا 1 رشلا 7 خاصلا

 : رخحالا نع دحاولا ميال ثم كفن نييصنلا

 |.روكذملا طالنخالا دجوي ل ناو دنعلا ىلع قلطنو

 لرش و ءارغ وا اثرا: اتيع ناثثا للم ا“كللملااةكرشو | 3

 ارخالا لبتبَو اذكىف كتكراش اهدخا لوفي نا دنقلا

 عيرسلا ير داو ةكرشلا * كَرَشلا ةدحإو ةكرشلاو

 طك عب اتتم | هلأ 6 2 طل ةيطلو يملا ن

 | كوش هلِج ر منا لخدبي يذلا ربيعا وهو سا

 ينل 2 نب وا لاق ا اب برضيف

 | قوت 16 مرام الا اهلنا وو سن“ |

 2 1 كالا ند عا

 ودان اذهو كودو ةلالوبقا

 ىنخن ال لاا سل | 3 2- ا

 منعم ريغ درولا قر ودا

 أب كانغا يننا لوقي 2 ردرو دعب رارو وخا يا

 ” رساو" كرافلا ةكبوعلا«فللذب و روك

 اذ الو هكلم يف كراعب ال األ كب 57 ةرماعنالا

 | نع ةرابع ل.رلا لها دنع كيرشلاو .هتافص ةيسالو
 وس د د ةلكرش اج هيف بورضملا لكفلا

 لبق قو ١55 كرش عم يا ّ ةاكرشو كرما اوءجاف سنوب

 || .مكئاكرش رمإو يا فاضملا فذ مرما ىلع ثفوطعم ةنا

 ْ ا ا بوصنمةنأ ليقو

 | اكدت و 1 ماعلا دنع ارغصم كيد ,ثلاو

 * كئارشج كاير هأأ تدك ثلا *ىرخا ةهج ىلا | ك



 قرش قرر

 رعاشلا لوق هلعوأ

 ١ مل

 ذب 0 6 2ث كيم

 يا 2 راشلاو

 سس وسمو

 0 00 .قرش ج هيراغ فالخ

 دلاقوراشلا
3 

 قرشلا ثدحو

 0 و سلو ردصم قرشلا* جوراصل

 * قلو سلا
 قرشلاو .رقصلاو ةأدحلا تريب رئاطو بابلا قش نءأأ

 ديم فوملا نر كفا ىلا عرعلا خد

 لوق ةنمو اهب مو نفطي دقو سملاو

 نياك عا م
 دوش ابورزوتخو رظع نم قاحل يف ضراعي ام اهتنابأ

 يف ماعطلاب رك يللا رار صعب أم ١

 ةيرلاب ةصقربفب تارغلات نوكيدقوشلاو قرأ 0
 ا هاما نم يش ةبصقلا هذه يف لخدي ناب ثدحب كلذو أ

 ضفتني نا ىلا ديدشلا لاعسلا اهيحاص ذخايف مومنوأا

 . ظتف نينملا كوابل ةعوضومامالاهفيبز جدام

 .ةقودرشلا 2 مسالأو ٠ ىنعملا اذيب قدرشأ لوقن ةماعلاوأ

 ةاشلا هاقرشلا < هيياع مسدال ملل | 6 قرشلاو :

 .:كنيح نمثل |واةملا ةقرشلا *الوط نذالا ةقوشللا

 ة.املا دنعو.ءاتشلاب سمشلا يف دوعلا عضومو قرشت| |

 ةبحاص رايصأ 0 ع ع دس 7 1 اع |

 مدع ةقاردلاو : ةقيشلا ام مهضمإ كلذل و قبشي ْ

 نولوةي» 3 ناخدا| ةرتك نيعلا ُْ ثدع  عجو اضيا

 ةاشلأ أهم مس و : زول اققَو تام ناقرتت وهف 4 ةنيع تفر ْ

 مرح ]

 |يلع علطتال يا ةيبرغالو رةيقرشال ,ةنوتيز ةكرابمأ | ا
 اهيكو طقف اهبورغ تقولو طفف اهةورش دنع سمشلا ا

 »ه 030 آ

 رضنا وهو ّىشعلاو ةادغل اب سءشل ١١ مييصت.ةيبرغ ةيقرش| |!

 قرا 7# قرش اد سا | ةقرشلاو. هأق' 26١

 ا فكاويحإو ناسنالا نم قرذل | ىلا بوسنملا| |

 ابو لكو قرشا ةفجا يف رباك لكو ءايشالا

 ن. دقون رونلا ةروس فو . ةيقرش ةقوم قرغلا

 ' لخدب يضلإو

 أ دارا. قّرشلإو اغلا 2

 أ قرر

 | نيب يا ) اهينيب يف يل نيل الحلا يفو .اهتوتيزا دوجاو اهل
 | انضم يرام رس موج الاف 6 يوزتلاط يرعلا
 ظ ايف: تينت اهمإل تعرقل ايرالو زرت ا هر ليق 7

 | 2 2 فر 2 يي ع ا ةلعلو اد

 2 0 5 أ -_ ملا 0 قرخت نيد ا

 | و دعل مايا ةشلث 2 5 را مايا ةنمو٠ 1 يأ

 |. سمثلا ةيسرّرشن يا: قرد حاَضالا مول نال رغلا

 ا 1 ل
 لاقو .ريسلا يف عفدنن اهيك ( لبج وهو )ريبث اي قرشا

 اقف ديد 1-5020 ١ سل
 : دوال تءاخا اذ ثتفرشا نموا تعلط اذا سشلا|٠

 2 قيربعلا تايكتو .امتقو كلذا
 ا هللو هللا هللا ربكا هللاو هلل ا الإ هلا ال ريكا هللا

 ا 7 2

 ٌ 35 1 5 75 3 . هاك -.
 ند 4. 4 رةعاجب م د < ةهرده ةبجأو يو

 رش ١

 نيف را نه ف رد موك نس لل | : اص

 || قورش تاك قوش او قرش 0 507 لس | أ

 | ةديج دارفال اب برغم و قرشملاىل وق .قراشم ج سءثلا
 ع 0-1 . 3 ١

 بر ءارعشلا ةروس هي ةنمو .اهبو غو سءشلا قورش

 ااانرغم ةينثيلاب نابرغملاو ناكر دليإو.: ةنرغلااو قويشملا

 | نيقرشملا ببر نمرلا ةروس يف نمو. فيصلا ءاعشلاو

 | يف سمشل | ةنم قرشت ام ىصقا نيقرشملا دحا . نيبرغملاو

 |دحاو» ءاجشلا هد ةنمقرشت اء. ىصقا رخالاو فيصلا

 | رخالاو فيصلا يف س.ثلا هيلا يهتنت ام ىصقا نيبرذملا
 ابيل ا يفرخ ا ةروس قول :ةاددلا انجل ينت ام نصقا
 ١ ترخملا وب قررا دعي يا:تيقرشل) دب كيور يم

 اةرامللو اهلا قلل قيقأو فاران ملال
 ظ ورش اينال امدح اقورف عضإوم فالئخا براغملاو

 ظ 0 ةنسلا ءاهتنا ىلا عجول ُِق برغتو عضوم 0 لك

 تي اسست بممصس## 1 ٠

 دم نادل او .اقراخل برب مسقأ الف جراعملا ةروس يف ةنمو

 اال ١ 1١



 هب سنا قرش

 قئرس

 قم ةافرشلاو اطلب تزوونرفال ل١ هو ايما ةاقلا عزم

 اهدرفم ةتاطقو هبداه سرفلا تافرش * ةليوطلا ناذآلا
 :ترملا جرار ط تقرا ايرصتلا نم ةفرش هلا * ةفرش

 ًالضفوا ة فرغ تر ايز دعا موق: هرايخ للملا ةفارشو

 ةيزاقيم قت تايلدم هامبلاةكافوهو ذب فوقنا اًقرشو

 لوق ةنمو . ةفرش اهنم ةدحاولا روسلا وارصقلا ىلعا يف ظ

 قارعلا كوام يف ين رادلا رثعاإ نء دوسالا

 رقرابو ربدسلاو قنْرَوْحلا لها

 داق نما تافودلا ع درتضتلاو

 ىا فّرشو فا ارشأو ةافرش ج :فّرشلا: وذا تيرغلا]|

 نيالا انيعا تور علاو:قيرفلا ىنعمي 7 رام فّرشلا

 ا ا مهين ةل الس نم ناك نأ سف

 نما يلب ردا طفلا وم درركدملا هذا للرجل رجا
 يذلا فارشالا بيقنوةادديب عك يذلا وا ناطلسلا

 القوركنلل) ففردلا هلال ما نقلا كاس كك
 تنيززدلا تانؤم هني رشلا *« امنع اياك ىلا ٍيَد

 ةقارق ةلبنت رالف لون ةحاعلاو .فئارشو تافيرش ج

 نأ كفر غالا# ايان دلا نم تفت أي“ نسفنلا قرع ةنا يا

 ايا طقسي الف هل ةئاطوب ينل لع
 ويطغي و هيي ضيبهف بأ ارت نم اضوخلا 4 هضمي 2 لعب 5 :ر

 1 رهو اليد

 ناريظلا هكر نإ قاطو مسح نر ني هم وراطو
 . لاع يا فرشا ٌبكتسو .اهتداع يف هما ناكل
 هر لحوار طل ادولاجللا :يسزركاذالا قت فرو
 تقراذشاو ايفر اشم ج ةنم فرش / عضوملا فّرغملاو

 برعلا ضرا نم ىرَق ماشلا فراشمو . ابيل اعا ضرالا
 نينا ل انياب يعل هه تول نمزتوت
 امر اهبل ولعت

 نيلاط راهم رش ثققزملا
 .اممْطَق ةرمثل او.اهبخذأ 5 يْشاَف' رس افردي ةاشناق رش 07

 ةباعلاو:هزا لففلاوةتعلط اًقورشو.اهرتش نيعلاو

 هسفتب هةلح ىلا ةب ذيجا كيسا ٌةوحنو قّرلا قرش لو
 ارش قوشن.ةاندلا تقرَشو د هترارح عذل تر ا

01 

 ايكاىكلا نم نيمنل اًريغ لع ىلطي دقو -سبشل | نرق | اهَرَ

 ؛ لجرلاو الو ّْط اع ذأ تكا

0 
 را رايعل ل دة

 لت يون 0 هقير

 8 يبت نيالا لوق ةنمو 0 ٠

 0 دلا تقع ل ةينرها٠

 الما ةقدص يل غدي ل اذا ىتح

 يب قّرشبإ داك ىت> عمدل اب تمق ررش

 صخف 16 دلا هيلع نهنط اهت :وم راخ تت اب ةنا يأ

 نبع ة مدلا قرشو .هب ٌصغت تداكف ةنرغ منام
 .بورغلل تند وا اهّوض فعض سمثل إو . ةنيع تّرمحا

 ” 0 1 توما قود ىلامولدلا:نورخوي يملا فو

 من دار | واربانملا ىلع ءاطقاس تفو' ١١ كلذ دنع اهو .-

 سنن نم ىقبي ام ردنب الا راعلا نمّقمي لو اهبولص 5

 نأ ثعنتما ضرالا تقرشو.٠ هقلرب اذار رضاحل

 هجولا قرشم ًاليبج ناك مالذ هلأ قرش# اما اهيف يرحي

 رعاشلا لوقفة ةنمو٠ ركلا ةيحان ِق ذخا لجرا]و

 ١ اوبرغ يوقو اكرم تر

 ناش
 .بكجو ها ةنهذو ءاطقرلا ه هتمأقم يف ير را لوقو

 د ليغمو رق رشم نيب ن

 نقّرشو . برغم او يردملا عيري برغو قرش ةتعلو | م

 اكول ةقرشلا يق هاقلا ةلصاو: سما | ِف ةددق م وللا

 اال دلل قكش لوقن:ةماعلاو
 | م خذلا دعب 0 وحنذ 9 0 2 رئاطلا

 ظ ل ع 0 انصو تاةاضا تق ارش 0- يثمأ |

 ظ لجرلاو: فراغا قرشأو٠ قرش ذ لو سنشل !تقّرش

 .انسح ًالألنو هاضا ةيجوو ٠ سمثلا قورث يف لخد

 . اقورابجل 0 كط ا

 0 ةديص يف غلاب غبصلا يف ونلاو ةترانا ن ناكل قب مثلو

 | اذا قير , الق تقرا لوذن ةنمو٠ 1 هو دع :نالفو

 لجرلا قّرشلو . لعفو ١ ٍلوق نم ه يلاي ام هل غوست م

 قرورشاو 6 ككشنا سوتلا تفقرشنأو 0 ةقرشملا ِ تدق

 |سعمثل إو لعاف مسا قراشلا * قرغ اقاربرشا عمدلاب
 علط ام يا قراش ٌرذ ام كنلكآال مل



 0 فرش
 افكرس

 بوعرشلا 00 ثشلا # لخغلا ن

0 6 

 ةايملا نيءلاب فوعرشلا فوؤرعلا تقلا

 بكلب م ريغصلا كد 2 ندا

 ريغصلا عدفشلاو ا
١ 

 ع لواط وا فرش !1؟يف ةبلغ اَقْرَش ةفرشي ةفرش ا
 | ةفانلاو و ةفارش هأ 00 0 27-2 وف بشل

 ١٠قوذ ن ظ

 هيلع كرف .كالعأ ا 37 ا لا فرشاوأ ظ

 نال ذو ٠ ىنشا توملا ىلع ضيرحلاو ٠ قوف نم بلع علطا

 هياع ةصرح دتْشأ ٍِع ثلا ىلع ةسفنو٠ .٠ قفشأو نالف ىلع أ

 0 رالف .افرش ب ةتءاذكتو !ايةاراك لجرلا فّرشنو ظ

 جاجملا لاق.”العأا
 افّرشن نأ لاع ابرمو

 فرتشإو : مهفارشا تلتف لوهجا ةغيصب مونلا ف ركن |
 انش ءانعالب ةعدرشا

 ربرج لوق ةنهو ٠ ق ما فرشم ناكسرفلإو.بصتتا|

 ىذا بورو كريز كلا
 لارجالا لقانم تافرلا مرض

 ةرصب عفر يثلإو :اهتيعت ةلباو . ةلظ ُهّمح ةفرغتساوأ
 نم ةلظسلاك هنجلح ىرد:ةنكطمو ااا

 ريطم نب يتم لوق ةنمو .سلا||

 يقنوؤرثتسإ ععاقلل ٍي ءايف ْ

 يلب او اع دعب وزب )أك

 ايلا نوذوبو يو مراصبا عنو يلا نورظنب يا

 فرشتساو . لل اضرعم 0 ضراالا ند فرد ل 1

 تكرشنست نأ ان 5 ةيكضالا ثيدح قو كا ::الجرلا

 ف هية كك 35 اها 5 دم يأ نذالاو نيعلا ١

 ةينبالا نم فّرشلاو ٠ ةعل اطلا نتفلا يا فافلاب .اكورنو ةفار

 ل ل هاش. ١

 * ةمالسلا اوماقلابنوتغي رشاءيلطن ياعدجواروع نمارصقن |

 جوع ناحل نم فراغلا

 فرشو فراوشو فرش تاع ذا ةن يملا قونذأأأ ن ندا

 ءاقيرش رايات 31-3 هسذلا

 يول فصو اذا توات ماهمس هع يف

 نيج ب كل لاك مدقلإو |

 كا ةغار أمس يلقي

 اول راهظ
 .ةللظلا نآتلا يا نولا فرتلا تلا ثيدحلا يفو

 ”ماتذا ناسنالا تاز آو ةافرش

 ةمسملا قونلا ن 0 0 7 6 * ةفئإو
 ةر>اولا كد رس ا انا كف

 5000066 2 ف 3 داما رلعو طبات وم

 الاوان ياا دل طور ا ةدراقلا
 لل درا كزاكااغ ىراشي ٍِِء تعب كلان فل وكلا

 ةيظعلا تراذآلا ل هلا كلا رو |نم 4

 دي ةريسج ني ذالا ةيضض ف 7 فان . يناقش اك

 ةاملا ترفلا+ ةيماع رصفلا قزق قادرا

 نيب مهضعب قرفو.بسعلا ولع وا ءآب الاب لا آلا نوكيال
 لجرا قلع ؛ او ناصنخيدجلاو فرشلا نابرئاظنلا هذه
 0-0 هعثشي 4 هنتوا ضخ كلو يحس . هئابا نم

 را ةموعلا فاس قولا را عير طيمفعأقلا و
 لالا ناكللو فنزل

 ' رعاتنلا لوف ةنشو

 يساجم بتي الذ ئدنلا لآ

 يرأ حى عيفرلا كيش 0

 عيطتسا الف تريكو 59 عفا لق تفرخ يفا لوقي

 لاع ناكم ىلا هدوقاف ضرالا نع كسراح بكرا نا

 5 رك ىلع لطب نيبجملا دنع فّرْشلاو .ةنع ةكرل

 قو 1 ٌكرَشالا ككاو هاقئرشلا * ةريازتملا رادقالا

 قالَ . نغني باق »انوا ديبالا قمن فزعلا

 احم فد الن يااج ةكاشلا قدس ن أدملا ينبن

 ىا دجلاو

 لطم

 550010011111 لللللللللاااااااااااااااااااااالالالللالللللللاااااا0اااااا0ا0ا0اا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0اا0ا0ا0ا0ا0اااا0اماماماااتااذاذاذخذذاااااااأأ|]]]آ]ذ]|]ذ1ذ1ذ و 1 ]| ]ذ ذ  ذ ذ]ذ] ذ]ذ]ذ] ذ] ]ذ]ذ]ذ ذ ذ ذ 1 1ذ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ]1 ]1 1 1 ذ 1 1 ]1 1 1 ]1 ]1 1 1 ]1 ]1 1 ذ ] ذ 1 ذ] ]ذ ]ذ] ] ] ذ] ]ذا 1 1 ]1 ] 77مم



 حرش

 ءكليسح يا ل كا 0 كيرا طاغما ننس“ 1

 رمادا لاا 1 ل ْئ 52 0 قلعت ا

 ذا مارش اذه يف سأفلاو .دحأو جاب يأ هاك اذه يأ ظ

 لدلاو طنربلا راتوإو لمنلا ك ارش عّرشلاو .ةآوس ياأ
 دحإو عرش نايل اعرف اهو اذه عرش اذه لاقي ا

 ا

ٌيتارغطلا نبدلا دج رزولا لوقأ
 4 

 خيش ىدحتو . يدجت

 3 دلا يف سمشلااك

 ند نم اغلا ذيع ةعزدلاو رثولا ة 3ع 0 ةعارجل

 كيغل | نار سيشل 0

 ثارحما ايف 557 ةنلح رينلا ىلأ اهب طبرت روب /

 لكل ةدئاملا ةروس ُثي ةنم ب ةعيرشلا ضيا ةعرشلاو ظ

 لاقي. لئلإو اطقلا اه .داصت ةلايحو : ةرش كتم انلعج
 00 0 سَ جابت يأ هذه ةدرش» هدهأ

 عرشلا ا ارشأ تي سلا ةع رشلاو|

 00[ نيينعم ىلع 0 قاطبو٠ هلأ بيشوأ

 عراشلا باطخ الول كردب ال يا عرشلا ىلع فّقوتي ام
 ينانلإو .اطاخم أو او ةوكرلاو موصلاو ةولصلا بوج
 7 عرشل انيك ضخ وع ١ باطخ هب درو ”

 يلع وه يعرذلا ازعل ماعرفل طوتاطسعو |

 درع ماعلا ا وا عرذلا 3 كارابص

 مك ل اك فوت 5 ١ مالكا عك ردود 2 عرشلا

 يذلا كريغ نبا وه ُيعرشلا نءالاو. قاطباإو ا

 |١ عاجل ا عب رذلا *ي ءيبطلا نبالا ةلزنم كل ا

 محابجل للاعت لا عرش 0 7

 كساحلا عورشل ةقب رطلا اناس ملكدالاو ثدي را

 اهبوعارجل

|! 

 دروهو ةيملاو :نيهاذللا 0 ميقمسملا رهاظلاو : هيف ا

 قو عئازش خ ندرالا رخل نم ةعيرشلا ةنمو٠ ب رايشلا |

 5 56 ةيدوبعلا م انقلبر ا الا يف ةعير ثاأ تافيرعتلا|| ْ

 نو كلم ىلعو . ىتنا نب دلا ُِ قيرطلا يق ةعيرشلا || |

 ئدلل ا عرشالا # نب ف ىدارتم د كيعبإ نيغلا |

 م

 ا هدو .ءاوس يا عرش اذه ُْ يلو ١ د>او ”جاب يأ ا

 ذا دازلا ى

 أ

 بلال تايعأ اق م عرش دم عير انباع هر انا هدعا|

 عرش

 يف يتسالو حاشا ا 1 كك أعم جانجال ةعبرذ

 ربصت يف رفاس ًالجر نا 37 520500 0

 يضانلا يرش ىلا اوعفر ةباحصا مناف معوجرب عجرب لف
 مولا مزلا اوزجع اهلف ةنْيبلا لجرلا كلذ ةايلوا لأ

 لاقف حيرش كج لع او ربخاف . نابألا

 لة دعس دعا ع زر
 ليالا ك اذهب يورتال دعس اب

 نوهأ ن ا لبالا دعس اي دّروت اذكه ام ىوربو
 يأ ميتنف |ورتاف ملأسو من ع قرف ذ مث عيرشتلا يف 0

 0 طاع ناقلزت ناكولييه ناك يرش هلق أم

 [دنع عيرشتلاو .ءامدلا يس ولي طانخت ام رسياب 1

 | فوقولا رح نيتيفاق ىلع ةنيب رعاشلا ينبي نا نييك

 ”يلحلا نيدلا نص خيشل ١ لوفكاههنم قدحاو لك ىلع
 يعم ادب لبف مالظلا ّنِح

 ءااظلا تانغ 5 2

 اًضيا ويف لاقي ن | مسن ةناف

 ايدك مالظلا ّن نَح

 اهالكو . اًمزجم ينانلا ىلعو امات لوالا ىلع تببلا نوكيف
 | نيرحب نم ناننيب ثيبلا نم جرخم دقو . لماكلا رحب نم

 يوما ةج نب نيدلا نا يذلا لوق يف ؟نيفانخم

 انلروعشلا عيرشن ذل انللا باط

 مالظ ف انمنف اتنلا لع

 د اجل تالا با طوف لاف نا ثني ةناف
 اعل يمد

 ددملاعرمملاو: تسلا تميبوهو 0 ٠

 2-2 اس
 ىدطلا ]حال انف

 ءانأ روعشلا عرج ذل هوة ف موف ءزا

 .عراشم ج ةبراشلا 'دروم ةدّررشملاو 50 عّرشملاو
 | رباجياالو رس دن ريغ نم رهظا امو دّدملا عورشملاو

 * ليوطلا بعرشلا * لوط ةعطق ميدالا بعرش

 ال اي دوبل ند تو ع را
000 

 تاز اططعرملا
 ا 2 0 5-7

 اهلل | ةبلطررشق دفاع شلاو فاعر ملا بفعرش

 #4 مسجلا 5



 عروش
 عرش

 رطلا ىلا بايو يي ىبرطلا عرشأو .ةضّوخ# الا يف طرشلاو ةطورغملا ةطيرشلا#ووخحنو نيالاكاةزرالا
 الأ
 طرتكيسإ كفا اهقلخ يف رثأ فاشل 1 كل ا
 تلت ناك رو جادوأ عطق ريغ نب ا

 نذالا ةقوقشلاو ووخنو عببلا يف همازتلاو ءيشلا ماز

 اذان

 0 نوعطقي ةيلهاجلا يفأ

 ةطبرشلاو.طئارش ج ةطبرشل | اولك تال ثيدحا نم 14

 *اهوحنو نطقلا وار >2 نم ج يدش ةريغض ةماعلا دل

 . هلذرا يا لاملا طرشا مغلا 37 لذرالا طرشالا

 .عضبملا طارشملا املا .ٌردان وهو لعفالب ”ةلضانما |

 عضبكمدلا غار دال ناكل يلق ردي يذلا ىلع بلغوأ

 ةيرجا هتمانم يف ىربر 4١ لوق ةنمو. مخ

 ل روع توق يدنع 0ك 0

 ؤ
| 
 ٠

 هيو طاوملا ضاق اكول
 ذخإو .ةلئاوا هيثلا طيراشمو .طيراشمو طراشم ج
 ةتبها يا ةطيراشم رمالل
 ضرالا يف بهاذلا طرا - رش ا

 ودب عضوي انف ةسزتئا سارا" تسال كراطزسا

 م نان اود لوو ط ردا رفا هو |||

 ىراصنلا حالطصا نموهو . ديلا عضو اي ]

 3 امو راش وهف نس عرش حرش م عر ظ

 نالفو . ذفان قبرط ىلع راص لزتملا عّرشو .عورشم ظ
 باهالاو ٠ ةورعلا هيرطق لخدإو ةطشنا لب

 تعَرَشو . أ ذب اعورش رمالاو .اًدج ةعفر ينلإو .ةخلت
 يف ٌنالفو . هيف تلخد اءوُرشو اًءاَرَم 2 يف ثباودلا |
 ىهو .ًادنبا يا انك لعفي ديز عّرشو ءوبف ضاخر مالا ظ
 2 تعّرشف حامرلا د تعّرشو٠ . ةبراغملا لاعفا 0 ْ

 . نبت قيرطلا عّرشو . ردعتم مزال ١ تدّدستف اهندّدنلا

 أ

0 
1 000 2 . 5 85 
 هتمأقم نم ئربرحلا لوقت ةنمو .هأملا هدروأ هب مى 1
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 ةيناعنصلا |

 ردرو» ىلع يف تعّرد الو

 ا 0 ص نك ا

 انالفو 4 2 ؛ ىيرظطاا عّرش ا ةفوقاف اند انيلع عّرشوأ

 ا 0 تح

 ا 6

 يراخ
 ينمزلب ناكرما لك كرات

 قِنَرلا ليلا ْ ينعرشبو اراع 1

 9 ريشا نإ د لاق . هيف ةضاخا ءاملا ُِى اًنالف و٠ . منش

 ْ ةنمو.هايأ ةليفاو هيلا ه 2 شرلا هليقو ه هيلع عرشأو

 مسقإو خرلا يجب ةرباولا 5 ءاقملا يف يرور 4١ لوق

 : جيدا ارانا نوبل

 رولا قزم نمار دل اوما عارتخالا
 ا ةييلشلا ةنمو.أ س ةعإ ردنا عرتشإو

 | مسأ عراشلا أ

 | ن. بيرق 9 عراش تمبو ”عورشو عّرش ج لعاف
 نيانلا عنبتج 2 يذلا ذفانلا قا رطلا وهو عراشلا

 ظ ماعا 55 عراشلاو. عراوش 8 لودفم ىنعموب لعاف 0

 | عورشو عّرش لب . بيرق لكو ملاعملا لماعلا ياررلا
 اكيدركو ههازيولا عر نائتيحو . هاا يف ةلخاد يا

 د ءاليأ هجو ّط ةرهاظو

 قيرطلاأ نم ةبيرق يأ ةةزاش رادو : عراوش

 |ج عراشلا كنوم ةعراشلا

 (|يفو . ذفانلا
 .|ةحوتفم يا دجتملا ىلا ةعراش باوبالا تناكو ثيدحلا
 | نه عراوشلاو هنللمن يا عراوشو ةعراش جام رو٠ ديلا

 ينل |

 6 ب يا عّرشل 2 لك عارلا * فأل ىنعم --

 |ةهالملا يزف سوألا ىلع ادودش.م ٠ ماد أم هرثو ولاو عفرو

 | . ةنيفسل ا يضمسف حر رارسم رةبشخ قوف ةعسأو |١

 0 .نواوعت تإ نودأو اأو اهدنا نيكد 2و

 | تببنلا نم عاّرشلاو' عُرشو ةعرشأ قيطريعلا نمو

 | ةءارشلا *جامرلاو اك را رغارشو» ايتعملا | يف

 ىهو قيراعلا جانا تا ه عَ 0

 | ةيعا ردنا هكا كلا ع اذنا ا روكذملا عا عاَرش ىل !كتوشنم

 | نات كلا يا عير ل حد دش - قنعلا ةلب روطلا ةقانلا

 0 كات هللا ةيفام ءابفنلا ديوب ردم عّرشلا دا

 نع ةرابع ةغللا يف عرشلا تافيرعتلا يفو . ودابعل

 ااًنيرط ةلعج يا اذكهللا عرش لاقي. راهظالاو نايبلا

 |كعرش لجرب ثترردهو٠. .ىمتنا. ةعورشلملا ةنمو. انفاذشو

 |. عيجاو دح دحاولا هيف كيس وتس. كوع يلا جر نم

 [ دك



ْ 

 ط
 متن سم

 كم ل 77 انوي لبعا تن فود كف رك 57 دنع ةء الا ةردلاو دلع او ةدشلاو ردص[

 ةقانلا فنا ىلع رقنب راف صرشلاو . صارشو ةّضَرش جأ
 5 2 كا

 . عرسإو عوطا نوكتف اهماعز 1 ي' 4 هيلع فناوعي زحاوهو

 كت هعرد يف اكوا ون عضي نأ ارصلا يفو |

 | أدب اهنمو ةيصانلا انيحان ناتصرشلا * ضرالا ند

 5 يش لك نم وخرلا عل[ صاوررْملا *نانعزالا
 ةيتكم ةريزخ قل 4 صئارش ج ةنجولا ةصيرشلا|

 صورشملاو ل !رْغ راوحلا يفتك نب اهب زيعب |

 صورقملا

 000 ةروس و٠ .طار ذا ج ةمال.لا طَرشلاو تكبد تا

 ع ةمايقلا يأ ةءالا طارشا يا يأ 2-0 دثفا

 تاطرشلاو .دض اضيا طارشا فارشالاو هالو

 نم ناضرتعم اهو ريقلا لزانم لوا اه لبق نان
 اهو ليخا نم نا م ل .بونجا لا لاعثلا

 راخمو. ريغد داب عت ”يلاهثلا سنا ىلاو . مانرق 3

 اهيمسيو تقم لزنملا اذه لوقيف يعم هدبعي نم مع رش طٍرشيو ط رش 0 و عببلا يف وباع 2

 رشي نالف طرشو. ”هغزب انالف م "او .ةبف اميش ةمزلا

 + يعج ب ديب نول

 5 رح ّيعك لوق 4 ةنمو٠ .ظارف الا | ط

 هيي 3 طا ارشالا نم داوغ

 ذخ "5 5-2 ف - * ركذيس طّرشلاو |ةط و ا هبحاص ل
 برخملا دهن ةييتك لوا مو طر كلا دحإوو. كبطرُش ةلبا طرغإو .هب ٌمزتلي رما ىلع ةلماعملا يس ةدهاع ىنعمب
 ةاسور مو ةال ولا ناوعا رايخس نم .ةفئاطو تودلل ًانيهتلو | لوسرلاو . عيبلل اهنم ايش دعا ولبا نمو. عيبلل اها معا
 مآل كلذ. اوم . يِطَ و *طئرش دحاولا ةيطباضلا هلع ة طردتو .اهّدن او !ملعا انكل ة-فنو. هلجعا
 دنع ةطئرشلاو .اهي نوفرعي ,تامالعب مىسفنا اوملعا | .ةزتلا اذكةل طرتشإو . طّرش ىنعمب هيلع طرتشإو ٠ ا
 ددصم طئشلا * هحالص دعب دف لاملا طرغتسإو

 و عيبلا يس ةمازنلاو ءيغثلا مازلاو
 كلاي طرشلا نايا كل ما كبلع كلم طررشلا لكلا
 : هنو وافل نارها ةطوارفلا ةءابانيرازلا وق جاع
 طرةلاو. طارشأ ج لفاسلا ميثللا نودلا اًضيا ظرشلاو
 الف ةهثلا هيلع فقوتي ام وه تييلكتملا حالطصا يف
 دجوت ال اموه ٌليكو'ةنغارتدمالو ويف ًالخاد نوكو

 : | ءاهننلا دنعو .ةدنق دجوي نا ,زليالو هنودب ئثلا

 كلذ هيلع فوقوملا ءيشلا نم جراخلا وه نييلوصالاو
 ىلا ةبستلاب ةرابطااك وَدوَجَو غرم ا ربغلا ئىثلا

 ةاج نومفم لوصح ىبلعت وه ءايكتما دنعوهةولصلا

 ىلع رمأ حوقو بيرت وه ةاحنل ١ دنعو .ىرخأ لوصع 0

 ديز ماق نا وَ ةظوفلم رةاذا ةطساوب رخآ ٍرمأ خوفو 1

 *بوذلا: ومةق ةوقلشللبا يا هط و ورشملا ةريغصلا ةعاقتلا ةءاتللا +

 دنع ةبطارشلا ةلمجا *اننآ اركذ طرشلاو طئرشلا | يفو :طورش ج وون
 3 00 رم !؟ طرتلا ةاداب ةرددملا ةامجا يق ةاحغلا
 رما موزل ىلع ةينبملا ةّيضنلا يف نييفطنملا دنع يطْرَدلا
 امام ١ وهن ظرلا توث دنع ةنع هعفر و 5-7

 1 ودنا نو ةفرجترم زانلاو ةققانت ناخفلا
 راييص 12 لاقل تنع ةّيطرتفلا ةةلطنو٠ رلوهاصإ سياف

 * طورذلا نم هيلع يضارتلا عقو ام اهيف بتك

 طاورشلا ليقو .عبرسلا لاو ليوطلا طولا
 * ةقد هيفو ًاليوط ناكاذا ةقانلاو ليجلا لع قلطيي

 ربرسلا وب طرقت لوقنم ضوخو طورشملا طيرغلا
 .طرش ج ةبيعلإو انهمبط اهيف ةأرملا عضن ةدينعو ٌةوحنو

 تداعملا نما دُّدَبب طبخ ةءاملا دند طيرشلاو

 ا/آ ١١



 نسرش

 يلاعنل اك كل اال ب بنارالا ارالا ملا عض
 زرش هزرشإ هزرش : ١

 . هعزان اًنالفو . ىلخملا ف يبس ناك ةزراشم لجرلازر 0

 رهوركم يف ُهانلا انالف هللا زرشإوأ

 . دعو ّ 50 + ةعطق

 |١ سانلا|

 * ةكلبي يا رةززشب ملل ةامرو٠ ةّرالا ةزرشلا * َةدَقْل /

 ديدشلاوةبوع هلإوةّدشلاو ظاغلإوث دصزّرشل

2] 

 | >< هيوبيسل فورم يعزل دلا يتابع نإ ور اهن أ

 .ةزاريشلا ن ١ .ةافرط موهضملا ضعي لاني 1

 هيلع تم عيش لك عطفن ةزراغم 6 هل.لحهوا ا

 دلو :مامز لاب ,ابيذجاي ف اورمب ةقايلا يفرش أ

 م لج لاقيو“ ظياغلا نلكأاب مياد اسير ا

 ةيشاملا تسّرشو ٠ ضرب 9 يا لوهجلا ةغ

 ةساَوَش سرشي لجرألا 7-5 ل 1

 'لاملاو.فالخلا دس وللا ساكن و
 الفو . سّرشلا عر لى ع ماد ارش ا ميسانلا ىلا بحت

 نسراشنو.ةديدش 3 ةلءاع سار بارشو ةسراتتلج راش

 قابد لضفإو سر يع ثلا # اوداعت مودل

 لوقت ةماعلإو.سارشإ نرولوقي هك بطالاو . ةفكأ الا
 .ةديدشلا يضارالا نم يأ رشلا*ةلمملا نييلاب نيل سارس

 ساّرشلا +ةدب دش يأ ناكر يم اررشو ناب ضرال اني

 .لبالارفاشم يف برزجملا سرشلا#يسار هلا يضارالا ن ٠

 ندد صخب نتا رصلا خخ يد ةيضاضوول
 ديدشلاو قالا عسا سرشلاو .اضيا كو هلارجتن مرغص

 لكآلا سرش نإووحو:بلص يا سرش ةناكمو .فالفملا

 ةفيقرلا ةباسلاو سزشالا تنوف هاش" ”لا* ةديدخ ىأ

 قاخا وسلا سيرشلا *ةبلص يا هل ةضيبلا

 يف ورحل او سبرشلا سر شألا# دسالاو فالخلا دب دشلإو

 | فرطلا وهو علضلا ا الا توج نوبّذعي نيذلا اضيا زارشلاو ارش ج لعاف مم
 | عا رع ع يذلإو ديقملا ريعبلاو نطبلا يلع فى ةرشللا ا

 , زيرارشوزءراوش ج هوا جيرختتسملا بئارلا نيللا زارني
 ظ «نسراف دالب ةيصقزارب م .زارب 9 لوقي نم ةيسزيراشإا

 0 .دودشملاررشُلا + اق تلعكل اشعل 7-5 وي ةزاريشل |

| 

 سارشإلا و٠ رهدلا ةّدشب ملطا يا رهدلا |

 ا قاسم ٠. ةاش#فيسارش جةدشلا لوإو ةيهادلإو هيلجرا

 | ديزوبا لاق .دسالا رغما * ريشارش ج شقارب وبأ

 ْ اذا بتاصا ُيداطاا

 نإيييخ

 ب 8 1 000 مك

 ا سرشأب رثع طاشما نكون سرس حااسزس ىننالإو لال

 صرش

 يف *ابطالا ةغل

 يعر ةموأدملا قونلا ثم سرشملاو رم اك سارشلا
 يادجلا هاد اهباصا هور ل او. سّرشلا

 فوسزشلا * ىلخلا يلب ةنسْرشل كلا ىنح د

 تفلياربلاب مغ مان ابيع

 || رهشلا لوصا نم ضرالا م يرسي ام شّرشلا
 ةماعلا م اهو. :لاورش 5 جنديلا قورع ع دحاو

 | ةضعو ةعطقو ةققش ىشلاو. تضع ةيحلا ترشرش
 | تابنلا ةيثاملاو . رح ىلع اهّدحا نّكسلإو .ةضفن مث
 | رطاقن يا اهوحنو ةبرتلا ثرشرش لوقن ةماعلإو .ةتلكآ
 ظ لاقثالاو سلا رشا اوك ةريدكر ةقلتم قم هما اهتم

 ظ صرح ةسفن يا ةرشارش هيلع ىتلاو . دسجلا عيمجو ةبحطاو

 ٌيدسالا تيبكلا لاق.ةبحمو

 رةهظع لك دنع هيلع ىقليو

 بيبا قلوب جيروم خيار
 قكرعلاب غ ةرهرش ةلجارلا ةيذابذ ىنّدلارغارشو
 ةاوشو لوط ضرالا لعل انهي بيه ذب كينومرفلاو

 | رشزشلا ةدحإوو ردصمةرشرشلا * ةمسدرظاقتيرشْرَش
 |.ءيث لك تيب ةعطنلإو ةبشعو رشرشلا ةدحإ اوةرشرشلاو

 4 لاقي ئاط روشرشلا * رشارشلا ةدحاو ةرشرشلاو

5 

 ىنارك نم ةديغ” ايهم وزب

 اخ ضيرغ وا ماظع تافر
0 

 ترد ه هيف شارفلا قوف طسبت ةءالم تقول

 | فجرج لوقي ةماعلا ضعبو .فشارش ج ةيسراف خسولا

 قانشلا ثلا
 يلا لوا ىنب مز صرشب راو ١ ىلا صّرُش



 در ش را منلخ نه ذرش-

 لاقي . سانلا نم ةليانلا ةعاوحنا ةم ذر ش ا- مفرش هر ظ

 ةعطغاأو .ةنم ةليلق ةءاج ياركسعلا نم ةعقرش ثقل 0

 و مذارش جاهو ا ظ

 ةماقم قالخا يأ
 ىلع ةعضو ارش ةّرْشإ بوذلإو طفالاو مللا رش ظ

 ةباعار ران الفول فل سءثلا ة اهريغاوا ةنصخأ

 باب ن 20 رشلو سس لجرلا ٌر رشو هب ىردزأو ظ

 لعف ةرارشو روسو ار -- ( لضفو / معو ةتارصو رصن ظ

 يا هوو دامرأا رش لوذ' 58 ٌرشاذ ناكودلا |

 ءا * [عباتتم رطاقن يا ةبرقلا نم *

 لادباب ةيرشت ٌهاَّرشو اربردن بوثلإو يل |

 هراشو ٠ سانلا يف هرهش انالف ري ررشو. "رش ىنعمب لب هارلا

 ىنعمب لا ثابوثلاو 0 ول! | ؟ث|و .ةماخ راش

 لوق ةنمو ٠ ةرهظأ يثلاو.ر ها ىلإ ةمسأ انالفو

 نبمص مى يفرعاشلا

 ذارش بايثو . ميذارش

 ع ا“ هرذاإ

 م للا ىأر ىت> |وحرب اف

 حاط[ كنكاآلاب توكل خو
 اذ راض اًرارذنسا رالف بهنسإو .اصاخت اًراشن اًراشنو
 ااا سبات قبال ل رار
 لئاذرلل عماج ”ممأ وهو ريخلا ضيقت مي دو يشل ةرارش

 ًرذلا لمع 0 ةماعلا . لظلإو داسنلاو سل ١١ يا ّرشلا

 نزو باهذل نافرصني اهو . سانلا ريخ وق
 كلذ نمرشب 0 له ةدئاملا ةروس ف هيلعو. لمنلا

 زنا لوقا هلا ةابعاب فاش راناتلا ايس

 كك ةقيبخ يأ

 سابعلا لاق .راّرشو ةارشأو 0 موقو٠ ىَّرغصو م
 ما نما

 رانك ابكرابخ هي يناف ًاليلق ”كرارش يفكأ ناف

 فذحبةل اهتسارتكألاو ليضنت مساوش تالا#ةلسملاو ٌرغلا | ةمالم مدع نع ةرابع ٌرْشلا تانبرعنلا يفو .اياطخغإو
 ةزمل ا ف ذحي هل اعتسا نارهظالاو ليق اذك .ّرم اكةزملا | .كلينغي اع كرتسي ام لكّرشلا اضيا اهيفو .”عبطلا ءيثلا

 0 ٌرْشوه وحن اقاضم ا اك[. ين رثكأ أعم فوقولا نوكي دقو. تيب دقو

 |يتل| ةفصخلا ةرارش ثالأو .ل اب فردلا قالذض سانلا دش الا ةنم جبال وع لاق 00 مش ج ل امعالا ع

 .ذيدنلا نم كاعقريراشالا نا ليقو .ريراش اج لبالأ نم 7 وق :نمانلا نع رالف ل اذبو ٠ اضإا بم ا ىنعمب

 رعاشلا لاق يف تق ذح كل اعتسالا ةرتكل ةتزه كس ليضفت

 قاقبلاو“ ُةنْنخَو اًداغض اعطق قاف هيلو هرم 3 ةلوقو لاثتيالو للدم نمريخ 0 5( عرآبلا ة هروع يثو

 ةديصع ٍقوةرب زخ عج ر ا 0 بلاعتلا | ةننؤمو .ةيدروا ةليلق را. الا واما لو ليلا يدل

 ىّرش نبعو ىرح سفن ن ا ع

 رذصأ 0 1 0 ةنح 5 دا

 02 رش 205 رارشالا دحإو بيبح نب سنوي لاقو

 1 ماو مي 0 ربرش هدحإو شفخالا ل اقو.دانزاودْنَر
 ! قازكلا ضيا ٌرْثلاَو :رئثلاو ينو سببا اًضباٌرَملاَو

 رباطتبام رّرَشلا*ةهركت ءيشل يا كرش كلذ ثملق امو
 ةباوذ ناكدلا *«ريشلا ةدحاو ةررلا 1

 تي ؛رو ٠ ضعت الو نأ.-ذالا هجو يخل ضوعبل اك

 دَشلا ثنوم ةردلا * ناّرشلا ةنحاو ةنارشلا *ىذالاب

 ةرشلاو نمريخ شلاق, اى اسنلا ةّرش يف لاقي: لضفنلل
 | ار ماع املاو ةتصقلا و ظاننتلاو ةةضإوكعلا
 ةرْش نم كلب ذوعنو هناماقم ةمّدق هي يريرحلا لوقو
 ليقف طاقنلإو هيلع صرحا دازملا ليق خرَسَللا
 |ردلا ريثكلا ءارلا ديدشت ري ر د١ * ةهافسلاو شنلا

 ىذ هارلا فينجتب ريرشلا * نوربّرش  ج سيلبا بنلو

 ظ شو رعل ا بناج ضيا ربرشلاو . هل 0 جّرشلا

 ذلاةوربغا ١ نمريرشلا ةدحإو ةريرشلا رجلا يف تبن

 ةيظعل | ةعطنلا اون هرغ و طقالا اهيلع طّسبب ياش

 ريع م م

 اهبنا أ سم رزخو يل يلاعتلا نم

 ا

1 



 دع عت صصص حست

1 
1 
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 ا
 ا
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 ظ
ْ 

ْ 
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 سس ب 7-0-7

 8 اما لع حيرشنلا نمو .٠ ضعب نم ةضعب لصفو ظ

 ةليوط اًدَدِق ةعطق يا لا حرش لوقن ءاملاو.ركذبوأ |
 يأ ةنيتلا حّرشو . ضع نع ابضعب لصاني ناريغ ند

 .حرتش ةعواطب جرشناو. شيت سيلا يف اهيضووايفلا

 ةنمو. ناو يحق يا حرشن اف ر ءالل ندسجشالا ظ

 لعاف مسا حراشلا# رورو سفنلا بيطل حارشنالا |
 تياوملا حالطصا يفو. روبطلا نم عر 9 ظفاحوأ
 ااموه كسي .يقطنملا دنع جراشل اهلا لوالاو. نتاملا فالخأا

 ا ةقبقحلا يف ى 0 تاذ داي 42+ | 01 مسالا ىنعم نجدي

 ةحرشلا # نتملا ضمان نيفاكرملا داع ع 0 لا

 هل يذلا: ءابظلا نمو. ملل نم ةءطفلا|
 نم نيم ا مح | نم ةعطقلا جيرذلا * نق 1

 وبا ريبسعت : ضاق ردو ةهحجرشو سَ وهف دتمم ملا |

 500 .ءاهتيلا دنع لعلا ل 0 نم“ 37 7 دع ةلديلا ]||

 فكيتلا ةماعلا دنع و 8 وشل 3 رشلا »# اه 2 ةأرملا

 كالا ناطعصإ يفو . زدصم »ٍ نعل »نم كم اك حردملا|

 ىلع فوقولل ىث قئاقد ىلا اهايلحتو تبملا ةنِج عيطقتا

 اع عازجا ةقيةحو امد ةينبكو ا, اتبهو ه ةثاضعأ نطا 2

 . اهجرش عضوم ةيإل اهحرف 7 رانا حّرشمو. اهالقشمو]

 جرف نع هب ىكي دقو . بارسلاو لوعفم مسا جورشماوأ|
 بر عةاعتست ة اعلاو .ةأ ارمأا

 بانو. 3 يان تم كر

 مك انكر وك
 2 اذا + اديدش 4 ةبرض يا اهريغغو اصعلاب هخّرش

 -”اينيأ ا ا اخْرش روعبلا

 اولنقا كثي دح] ةنمو٠ نيكو بحاصك خرش ج ثباشلا

 مجوردصم خرشلا *مهخرَش اويخسإو نورشملا خويشأأ
 .يثلا نم قالا فرهلاو قرعلاو لصالاو بم اك خراش

 ةيهرج لا هتماقم يف يرير )وق ةنءو .رمالاو بابشن ال وأو

 خرشلاو هوا ثي يا نمزلا خيرش يف نطولا تاس

 لصنو جرا لو لا وا نينس لكي
 اهضيرع ابظلغ اهو لثإو برتلاو ةماَق هياع بكر ب ده وسو

 درس

 سس فه سس ا -  _-----ب-ب-هة

 زافرح قوألا اخرشو خورش ج نالغم يا 0
 2 هيل لجرلااخرش.كلذكو مرو عقوم أههنيب

 خورشو .هاضعلا اًضيا خورش رَشااو ةنمداق وا ةتطساوو

 ةايهد ةيهاذكة ةغل ايم خّرش

 بيخارش جراقنلا ذع بوخرشلا - بخرش

 نموءرفن ١ ادار رو ادارشو ادورش دوش ريعبلا دش

 اا درشب إم أ راصنالا رديج نإ تاو م ءاص هلوق ةانكلا

 '|نع كللذب ىك الف مالسالا ديف ذنم مآ لافف كريعب
 ظ هدّرش * ل غش يف ر وطاح ةار 1. ع هيصق

 ةروبس ف ةنمو ٠ مخ قرف ماش ا ةرذنو ةدرط

 . موعمج 5 قر يأ مف ملح نه م دّرْشف لافنالا | ىه

 | ذرشن رع . بارطضا ىلع قيرفت ديرشتلا للبقو

 | درشو . مهلخ نيمو رّذش بواقم ُناكف ةيجتملا لاذلاب

 بيلا اًديرش ةلعج هدرشاو .هيويعب سانلا عمس .نالغ

 * مدخو مداخن دَّرَش ج لعاف مسا دراشلا * اًديرط
 ||( يئةرئاس يا ةدراش ةيفاقو . درافلا ثم ةدراشلا

 مساب لكلا ةيمست ةديصنلا انه ةيفاقل اب دارملاو . دالبلا
 نوعضي يأ م هاذا يف ميعباصا نوعضي وحن يف اك ضعبلا

 . درس دراوش ج معباصأ سوؤر يف يلا مهلمانا
 || ررغ ىلا ةحماط يا ةدراش اهنيع ةأرما 00 يد او

 || لها دنع ةغللا دراوشو . لجرلا كلاذحو ءاهجوز

 رطبا ةماعلا دنع درشنا ** اهو داون ماها رح .ةبويعلا

 دورشلا #تيبلا لخاد ىلا جراذملا نم جي را ةنسنت يذلا

 انيعل ةديبع وبا دع ريصو روبصك درس جدر اهلا

 1 عر نإ فانم

 ءدئابق يف موكلسا اذا ىد

 ادرشلا هل 4 محا درطت ماله

 #3 دالبلا يس ةرئاس يا دي ةقاقدي ديننا كرو

 ديرطلا ديرشلا

 رهو رعرلا لل جادا درت
 يأ مدقنأ حادرش - ءاسنلاو لبالا نم ميظعلا
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 ا



 جرش جرش

 ةحيرشلا#دربلا يرن اطخو نانلتخم نانول ناجيرشلاو هبف جم”! ةنال هارلا ةدايزب طابش نم

 أرضنا هيف لحم لفنلا|صوخ نم جني جرف اكباوج ظ ةفرفيمي تونا ير
 ظ نيل نود ادعس لوقو .ريبحملا ىلع اهوحنو ك ب ش يف رخذ كبرش

 كزدر ليم جرشلا نم ذأ تسوق اًضيا ةيرشلاو | ةرهح ٌدشا ةنا الان ورشل اك رش نيبرشلا - نيزش

 ملا او نيكاكدلل لمعي بصنلا نمبسابو مال بصقلا دوج ةنم جرتسا ارثرغصإو اقزو: ضرعاو ةحئار كزاو
 نهد جريشلا * عئارش ج مبسلا شبر اهب ىصلي يا .١١ ٌيَربلا راعرغلاب ىسُي ٌريغص خون ةنمو .نارطقلا

 ةلهملا تديسلاب جراسو جريس لوف ةماملإو . . مم ل1 ردرب ىرم اهرهظ ظاغ انَّرش ثّرشن هدي تن ا

 باو دلا نم جرشالا * جر س ينركذ دقو. .اضيا * هيرب يس 7 لووجملا ىلع مهسلا ك كرغو: قاشنف
 او رخال رب ظعا يصنع يرط ا تناك اما كلاوفنإو د ىقعي اضيا لوهجلا ىلع ملا ثرش

 نر. ظعا هيتيصخ ىدحا وا ةدحإو ةيصخ هل جرشا | نمش رّشلاو . ولما لعيلا ثْرَيلا + ترش ىفعمب هد

 "يبسو . ةدعابتملا ةوخرلا ةطايخملا جيرشتلاو ٠ ىرخالا -... لحما لعنلا ةّتْرَشلا * دّدجْلا فويسلا

 ,ةيرش وذ يا جرد :ةعجج يثلإو .بذيكاَجْررَش جّردي لجرلا جرش
 رجتلا لاق .مركلا سرفلاَو ليوطلا بجْرَشلا ٠ لخاد ةطيرذلإو . ضعإ ىلا ةضعب مو هدضن نيِللاو
 علولتللاا ىف انزلفو عرش الل ةياردلاو ١ اهدهو اهجارشا ني
 ةداسو يدانيو نم قذف عاقفي - | :ةلفابعم ةطايخ ةطاخ بولا جرش * ةكترش رمال
 بجرش نيعارذلا قوشم نطبلا يوط 5 . اهجَرَش ىبعب ةطيرخلإو :٠ ةلمملاب جرس كويز باعلات

 نم ةماعلا 4 ةفرعت يذلا يكف كلانا ليوط يأ | هباش يا نالجراا راش لابو. ةهباش ةجر رام ةجراشو

 [يوكي .نرازوحيو . مدقلامشلا يفَرَكَذَب لف بضخلا يا تاجراشم تايتق لاقي ةنمو. . رخالا امهدحا

 ظ ولان اوتطن دق منا سجلاو اك نم 500 عا .٠ اهجرش ئعمب ةطيراملا جرشإو. .ٌكرسلا يف ثاي وأسم

 ةرثو ةنبن ناجغذابل اك ةرجث نابجرشلاو ٌنامَجْرَشلا جرشنإواهباشت اجراشتو ٠ لابن مثلا يفرللا جيفنو
 0 : اهب عبدي لافي. ةق رذلاو ٌردصم جرشلا *نيفصن ىلا دنا ةيشلا
 * ةعجرشم يه اهفورح تحن ةءبرملا ةبدخلا عجرش | اضيا جرشلاو . نيتقرف يا نيجرش رمالا اذه يف إووعبصا

 ةقانلإو ريرسلإو ةزانجلا وا شءنلاو ليوطلا عجْرَشلا | لبهسلا ىلا ةّر لا نسل لوسمو نييثنالإو ربدلا نيب م
 ادهوما لّطملا عّجيرمملا * ةعيرم ايوة محو هلي مظل لاقي. عودلاو للا ضيا جْرَشلاو ٠ جوُرُشو جارش ج
 هضاقل فورس الباع قيدانما ىتاطما دحاذ ون يا د جرش اهو .ةلثم يا الفرش اذع

 .ةنسو ةرسفو ةنشك حرش ةحّرشي ضئاغلا حّرش ىهو اهارع يا ةبيعلا جَرَش دنع لاقي. ىرعلا جَرَدلإو
 اهضنقا ركبلاو .ةمهف مالكلإو .ةحتف بابلاو .ةعطق ملل او  ءامسلا ة ا جنم اضيا جرشلاو .سنج مسا
 |ركلو لغل | ةروس قو. ةعسو قلو يبات اهد اجوأ قانشلاو قبطني يذاا ربدلا ةةلح موجب ةأرملا جرفو

 ملو هللا نب ايضغ مهلعف اردص رنكلاي حربشي نم يتيصخ ىدحأ ن وك اضيا جرشدإو جارش ثا ج سولاف

 فو .اسفن هب باطو رنكلا دقتعا نم يا ميظع ٌبانع | ضعب اهطبضو ) ةج رّشلا + ىرخالا نم ظعا ةبادلا

 رون لع وهف مالسالل ةردص هللا حرش نفارمزلا : ةرونم| قيلتف د لج ايف لطي و رتحم ةرنخ( كنرخل اب نيقّتحلا
 |ةعطت يلا جرش * ةعسوو روع هل نم .نينتلف ةوشب يذلا دوملاو لئلا عر تكلا * لبالا اهنم

 م١١



 برش

 زجارلا لاق. :كلبا عمالبا لب كاع 1 ضرالا اهل ثلاث الو ةبَرج ةبرَشلا * رم اكن واأ ِ

 لوق اهنمو : سبع ينب رايد يف ٌضرإو اهيفرجشال ةبشعملا| |
 يسبعلا ةرنعأ |

 ربنع نم أهبرت ةبرشلا ضرا

 رفذا كلل: يرجي اههسنو

 ثيدح ةنمو.يداولا بناجو .ةدحأ أو ةقيرط يا ةدحاو|(|

 يف يا ْمْبَرَس يفالتق دجو هللا دبع ٌءاخا نا لهشأ|
 ةقؤ بتماقاو ءاكلا نمو دلل ةبوشلا *<قذاو ذا ظ

 دانا تيدلوملا دنغو .ةاونلا نم تبنت ةلخفل او ةنحإو

 هاودلا ءابطالا دنعو. :ةنم برش فزقلاأ نم ٌدِيْغصْأ|
 تابنلا ةمياد ةنبل ضرا ةارلا ذم ع تو يوكو براَشم .انننك قي“ سفن ةماعلا دنع ةءابعلا 1 نول |

 :اًضبا زاك ج ةعرشملاو ةكلاو ةيلعلاو ةفرغلاو دكردو. .ساربج هل لاقي اهردص ىلع يذلا شننلاو ظ

 ىثمعالا لوق يف براغملاو | ًالئاس ةدحاولا ةرملا يف بّرشي ام ءابطالا دنع ءاودلا ||
 ةبرش يف ةلذشلا مل ثيدحلا ةمو كفاك اقوُبَسوا عرج

 أ رص جالعلا عونا نا يا ران ةّيكو عضب» ةظرشو ءامأ|
 هدي هزل ل اكوأ مد غارختسا وا هآود برش يف ظ

 ّيرلا رادقمو . ةرمح نم ةبرش ههجو يف ل اني. هجولا يأ[

 ' ضيروحماو 1 ةرثك ةبرشلاو ٠ ةوسحلاك لا نع ظ

 را ةةعراننل ]و ةربدلا ع و امير عسي ةلخل | لوح

 ريهز ا تابَرش رشو برش جا

 0 اهؤام رتابّرش نم َنجرخي
 اقّرغلاو غلا ند عوذجلا ىلع

 * برغلا ريثكلا اذا + بردلارثكأ يلا |

 نم همه تيدر قو: تكلا غنت دوم ةبارشلا ا

 ىلدتبو هريغو شوبرطلاب دحاولا اهفرط قلع طوبخأ/ ا
 ترذنلا راكلا بيرشلا * بيرارش جرخالا اهفرطأ ْز

 « | بردي امو برغلا رينكلا بوُرسلا«بارشل اب علوماوأ
 .١لخل ١ يهشت يتلا قونلا نمو : .بذعلا نود هاملاوهواأ ١

 عملا مم وفو روزرع موقلا بورشلاوأ ظ

 قلو ب د امو ةبتزشلا ركل بيِردلا * ولو |
 كعمىّتسي وا ينسي نمو.بورشل اك ذعلا نودالملا ١

 (|[رددم بلت دالأ *< من معلا اهعبتتف تير اذا اهردصت وه لع نالخ لو ام لاتب.٠ ةنبرطلا انا ةبَرَشلاَوْأ | ا

 ج اهنم ه1 يفأ ا مهنبع يأ 0 نانا 1

 برش

 هّكب كب ىنح هَل هذآ ُهْنَدَحَأ بيرشلا اذا

 ”كرتاف كلبا عم لبا دروب نم ىلع نما دتشا اذا يا

 مدنك لعافم ىنعي ليعف وهو .هاملا ىلع كبحازب ىتح
 عيولا منخلا نم ةبيرشلا * رفآسمو ا

 إو كا 5 7 تمول نم كرا دف نولو

 ظ 5 اروكو» [هضوم نوكيو ٠ ٠ هب برش : ىذلا

 نولوقي . ٌيزيرغلا سفنلا ىوه قبادإ اوملا دنع برشملاو

 | ملع دق ةرثبلا ةروس يفو . هوه يا ةبرخم رمالا قفأو

 تبراشفو هسار يف كرد ل

 ؤخصن حارو ناحيرو كّدمو
 أت ةءاعلاو .هب برشي هانالا ةبرشملاو .كلالعلا ىنعب

 لؤفتنم مما ظورشلاوأ يزعل لوقي مهض»و .ميلا
 لكي ام لكل لوك ا لكل

 | يف وهو : تابدلا نم فئاككلا يا ّلمفلا بيْرشلا
 |هببرشلا نسا رادلا فرعت له لوقب ثبح هلابذزب كاع

 | ظيلغلا تبنرشلا * دسالا تبارشلا - ثبرغ

 برملإنملدغمكبرشواَضبادسالاونيّفكلاو نيلجرلا
 | نم ناكو . تير نم قمحا وه ل اقب ٠ للا هب برضي
 | ةباح تناكو .هل الام نفديل قالفوملا موي جرخ ةنا وقح

 ٌلظلا كل ذلعجو اهب ةنفدف اهمرقعتب لع اهلظ تقلا دق | ل
 |اميش ذخابل كلذ دعب داع م.هبلا اهب يدتبي هل ٌةمالع
 ظ لاملاو ناككلا عاضاف ٌلظلا دحي لف لاملا نم

 ةيخرتسملا ةدسافلا ةأبكلا خابر نا كلر

 ةولسلق شوب راغلاو :ةدّل اوم توثلا بده نبدا

 ةيبعالت َوظ
 | ةذوخأم ةّيءاع ةتملغ تّدعشإو جاف لوبا طبرش

 ددسن



 برش

 دل برشو. هيلع بذك د | برشو#» ص تورو
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 تايلكلا فو. .ناسا ةيكلاو مقل ابو ٌردصم جت ابإ
 ىلا غضملا هيف قانيإل ام لاصبا هاقلا'فيلتم يتنرشلا|
 ةفيقل) الراقي نيب هاه ةععبفل يفوح
 نم ثرعا هني هل اضيا ةلوق نا كيسا نإويحلاب ةصوصخم|

 ارقد بر شمو ةنأكم ارش هب ةبرشبإ

 .تاناويحلاب صنخم ةفشل اب برشلا نال ةتذشب كوفي نا ظ

 برش * اهم معا نوكيف ملا عوهفم ىف ةلخادرةنغلاو ظ

 اعط بييظي ءامو انيط ةديدج ىواهف لمجتةنرقلا |

 ٌلظو.سانلا ةعطا ىا هلأ يلام بش لوقثو|

 ةبراشم4 ةبراشو كي بابك رب ياك وو برش ! يلا ظ

 /كترشاوا:ماقبو برغي ةلمجر ةيرغاو عم شرع يل
 ْن !؟ناحورض تدظعو ةلبا تيورو شطع لجرلا ظ

 ليج لكل لعج ةلبإو . ةءبشا نوللا برشإو .برغتأ
 لبحلا اتالفو  اهتانعا يف لابحلا لعج ليخلاو :اًنيرفأ
 م ام ينبرشأو. 1 بذك هب رشا عل ٠

 بح نالف هب 57 لعن ل 0 يلع ىف عدا يا ب أ

 ةروس ِ ةنمو٠ .ةبلق ه 1 طااخ لوهجملا ة ةذيص) نالف ْ

 َقّرعلا ببوذلا برشتو .ةماقم ىلا فاضملا ماقإو فاضملا|

 211: برش برغملا:يفو .ىرَس بونلا يف غبصلإو. 1
 غيدلا بّرشتي بوثلا ةنمو .رقلهم كي ةبرشتو

 .ًاليلق ًاليلق ةبرش ةناك ةقشنت اذا قرعلا بّرشت.دقوأ
 .ىهتا . بررعلا مالك نم سيل اًمزال "ايا ملاعتساو ظ

 هه اًيايقرشا هنلإو نيقلل ةيارتشإو .ديشا نول برغتساوأ
 اق لا رة عنترا وا رظبب ةهعأأ
 دنع قنعلا دو سارلا عفر يف ليعتسا ىتحرثكمث هلأ
 يننملا لوق ةنمو .ىلإب ةلغم يرنع 4 د 0

 510 3 ماش 8

 انارسح تاف ام ىلع تييباال

 و و 0 ج لعاف مما براشلا |

 روما اًضيا براشلاو ( عيجلا عج يا ) ففريش عمج وهو

7 1 
 مر

 'فذح لجتلا بح يا َلْيِعلا مهولق يف اوبرشأو ةرخبلا |

 نرافنا اهو نيبراشلا د>إوو ناوولا يف فعضلاو

 نم مللا ىلع لاس امو فيسلا عاق لذسا يف ناليوط

 ةيراش اهلك ةلبسلا ا ةلمسلا ةيحان نم لاط امو رعشلا
 هذِح فرط نيراخنل | دنع مودقلا كرات. كيراوش وجأ جاى

 تابراش ج براشلا ثنو. ةبراشلا © سارلا دّدحل

 .رهنلا ةفض ىلع نوئكسب موقلا اصيا ةبراشلاو ٠ براوشو

 راجح ةنمو ٠ قاحلا يف قورعو رم ا5"عمج أضيا براوشلاو
 قنعلايف هلا يراجتو :قيهتلادي دش يا براوششلا بضح
 ةيجان .نرم لاط امو رعشلا نم ملا ىلع لاس امو
 ام لك باّرَشلا * رم اك ثراش اهلك ةلهساا وا .ةلبسلا

 الالح خضم هب 9 قأنيال يذلا يا تاعئاملا نم تدب

 أهنم مّرحام هب ةاهغنلا دارمو .ةبرشأ 1 جامارح وا ن ناك
 .هتمرح يف فلئخا وا لكلا دنع اًمارح نراك

 بفرعلا د بارشلا قلطيو يسوم ؟ب ليقو
 كسم عئام لك ىلع ماعلا
 |وذارا بارشلا اوفلطا اذا ةابطالاو : بوبحنإو هكاونلا

 مرضحلا بارشك ُهوديق ةريغ |وذارا اذاف ١ ريخا هب
 رفا ىلع اضيا هريغ دنع بارشلا قلطي دقو .وريغو
 رعاشلا لوف ةنمو

 0 يم مكي

 يقعد مالسالاو توك

 نم وريغو ا نه لقمر

 0 ضرالا ىتسو

 انن )هتك نوبل
 : نودبرب تابارش ىلع نيدأوملا دنع بارشلا عتجيو
 امهئابو .ووحنو نوميلل إو ركسلا دبور وعام

 مير كوم مسالا بياع #١ ةقايارغ بهناصو

 عمجو ٌردصم برشلا * تاطانفبلا يجوب هتيامطلاك هم

 هأملأو ره امك سإو رددم ايزرعلاو . رم 222

 لوقو .برشلا تقوو دروملاو ةنم ”ظحإو بورشملا

 ذاعم نإ حرفالا

 ةمياح يو اًبررِش راجلا فلسن
 مق اهقاعا ىلع تييبالو :

 ةبون نع ة تابع ةعيرؤفلا يف برش و .نبللا هب دارملا

 ردصم برشلاو . لاو دلا وا عرازملل (يقس الاب عافتنالا



 ]  فوذحتلا يف ةغل فوُحالعلا - نح
-_ 

 هيل

 ةلقللا قف 5 مخلا يف رهأو ل نني نا زرخ ع ( "برضو رصن باب نم ) دش 2 ةعاوخلا

 | هذا 0 0 م دش ةدحاولا ريغصلا *«نئايقلا فلاح وقاد يقول درفنأو مدعردن ادوُذشو

 | يف يراصنالا ماخه نب دم نبدلا ل اج ؤيشلل كثباتك لجرلا َّذشاَو .هرِغىنعب اًذاذشا. هذشأو اًذيذهن هذذَع

 | لكيف اوبهذ يا َرَّذِم َرَذِشوَرَدَم َرَّذَع اوقنتو ونا ٠ درفملا ٌذاشلا * هاضقاو دات يثلاو . داش لوفب :اجأ
 ريغ نم سايقلل اقل اخم نوكيا ام.ةيرعلا لها دنعو

 0 اب ملونك ل امهتسالا يفوترثكو ودوجوةق ىلا رظن
 قلطي دقو. لع ريغ هنو 5 عم امخرم بحاصاي ]ل

 اقلاخم نكي مل نإو لاعت-الل اًلافع تاكام ىلعأ
 فرح لاخداب تن داك انا ام موضع لوتك ققايقلل أ

 نوكل سايقلا يف لوبقم ةناف لصفنملا ريمضل ١ ىلع نما ا

 ذاشلاو .لاعتسالل فل افع ةنكل امنا روكذمل ار يملا أ

 دحاو داقتاا هل يدلل تيدا ره .تريذلا قالا ١
 ةذاشلا * ٍةفث رغ ما ناك ةفث يش كاذنتديقللا ا

 ٌداعلل امدح ذاوسلا الوهتتوا ٌذاوش جّداشلا تلوم ||
 ثودحلا ىنعم ويف .ظوحط ريغ أسا ولعج ىلع هاب اَضْباْ||
 نم :فيتللا دارس! + اوتو“ ف ]فاسو متاع أ

 نيذلا وا مطزانمو مييح ثيس اونوكي م نبذلاو سألاا

 . رذاش عمج وهو . مهلئابق نم اوسيلو موقلا يف نونوكب ||
 ةيطشاولا:ةتماقم نم ئريرحلا :كوق يف قافآلا ادعو

 دازا قافرلا طالخإو قافآلا ذادش ةلزني ناخ ىلا

 ميم ير ل يما
1 

2707255 192 
 عج مومفللإو . ناَّذَكَل اك عج منا وتنمو 20

 سيلا هرما لاق : نابشو باكرا ِ

 رمسانب ىصحلا ن اذه رباطت ظ

 ارعما ربغ ا مموثلم ىف عأ١ بالص

 ةاذيد ةدحاولارذبملا نال ١
 .هدعوت انالفو *ل) انفلل اي قويلا رّذعن مرافق ا

 ثأر ةقانلاو . رمالا ىلا عّرستو طشنو بضغن ةيزوأ |
 مجناو .كرشو لاه طوسلإو .اًحرف اهننار تكف اشو ١

ْ 

 ا

 قا. ةراخا ةباذا نودب هنالاخ ارم قلت ينعي نع 27 ورويرمج نع ردن ا 0

 ىمحلا:نم قدزت ام نادشلإو تواّذفلا"* ترفل

 | ؟4 ١

 هت نزلا ع اكو: كم كك ةنزق ؛لجزلاو رفقا

 ةسفكهل | ىلغ اينبو ادحإو انا العجم نامسا اهو ٠ كجو
ُ 3 

 | ةمم لبقو ابنا رذمو .لاخا لع كن ااهمورشع

 | ثوان نمذلا لغو هز زإلا سشوطوت#اجلا قمجلدب
 * قّرتلا باب يأ نقةاذنلا نال تادف اذا ةضييلأ

 مرورا ةراختلا *ع وّدتح َج رذّشلا ةدحإو ةرذشلا

 شب دربو ةيسرانل ابرذاج برعم ةفحلارآ ذؤعغلا
 رف وا دلب مسأ رّديشلا # ماو الو بيج ريغ نه ةأرملا

 ةةتساتعم اياكر يف رم يدخل نراكك اقفل اب دارانؤو ولم
 + :ساذيأ ىفاؤر طفلا

 يا ندع فذ ع 2 6 د فذ

 |يذلا شارنلا ةيسرانلاب و موي
 بع ةيّرضم ”ظالغ ٌبايثو . هيلع ماني

 13 تنزتلا:ةب ةّيحو جلا ماّدشلا - مي

 ُذلا لانلا مضي نامذيشلا

 ةعيرسلا ةيننلا ةقانلا

 بلرطت 4 يواو ) اوذَع وذهب لجرلا اذش

 را ةييا رفقا اميدع 6# انالفو . كلاب

 * ةفرصو ماَحخ ةنعو . ماذا هاذشإ انغإو . ةمفاف

 دوغ الا + ةيزازا را وا كسالإو 3دتفط ىذتلا

 نم برضو ةحئاارلا *اكذ ةّرقو حللاو ثبرجلاو كبواسفلل
 رك رشلاو هسذالاو ماع وا بلكلا بابذو نفسلا
 مرض ةعوج ٌدتشا اذا عئاجلل لاقي لاخلا ل اقو . دوعلا
 وخلا *ئشلإو ةّونلا ةيقب 9 اذشلا ةدحاو ةاّدَشلا * هانش

 دك روبنزل

 كلي ذك ةنامزدتلا * 2

 ْ اذالل 7١ برشو. ةمه اب رش ةبرشإ مالكلا برش

 هلأ تشطع وأ هرعت فعضو سا 5 50 برشي 4 *”زالفو . اولواطت تف سلا قرت
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 سا لالا ميت بج7ج

 لوغشللا هودشللاو :لغاشملا هرداشألا * لغشلاو | .ةدئاز يلو .قدشلا عساولاو دسالا ماسلا وقعا
 تايقدشلا ةنمو رذنملا نب زائل شايع ْمَدَشَو

 رو اط يدسالا دبز نب تبتكلا لاق. هلا ةبسن 3 نقع

 البا تفصي

 ةيقدع وا بادنالا ةيزئرغ
 ادقَدَف ٍدناننلا ديبلا ىلا نصي

 لاذلاب يف وا برغملاب ةيرق لداخ - لدغ
 ةنئاطلا ذاتسا مل داشلا نسحنا وبا ديا اهنم ةيجتملا

 ىبا لوقي مهفو . ةيردنكسالا ةيفوص نم ةيلداغلا
 ءاطع نب نرئاتجعلا

 ام قلت هل داشلا بحي كس

 لدحلو مهم لادا ىو
 , مناف مهع كانيع نّودعت الو

 لمانملا نيعا يف ىده سومث
 ذيلت يل دانا رّمُع نب *إء خيشلا ةنئاطلا هذه نم ناكو
 يذااوهو. . ةياداشلا خياشللا دا تيدلا رصان ؤيشلا

 هللا بسنت تراضق نمبلا ضرا افلا نبق عاشا
 عويمأو انفال تناول اخضر طل نروح

 تمدشا + هنا نع يععإو يوق ود ندَمي رفاخإو

 + نيداشمو نواه جنيد يف اهدلو ندش ةيبظلا
 :ةيبظلا دلو وهف نداشلا د رفأ اذا 0 مبا نداشلا

 ىا ةقانلا نداش ليق اذا 1 دما 0 اذا يا

 هرؤت رج نذشلا * ةيبظلا دلول نبعت سرفلا
  عضوم ىلا ةبوسنم قونلا نم تايندشلا * نيسايلاك

 يسبعلا ةرانع لوق _- لبالا مارك ن م اج نميلاب
 يدش أه راد يعل لو

 مرصم :. بارشلا مورحجب تحل

 ئراوجلا ند قئاغلا ةنودتملا
 ةشهدا اًنالفو .”هخدش 00 ةمهدشي ةسار هلش

 اًدحوا اهفاس (ئواو ) اودشاهودشب لبالا ادش
 ئىونتلا ىسا نب ويس حدب يب

 تخنادف نسا هسأ نب 3

 قراحشنإو !هتاربك اهيرافذ
 تبرطف حودملا ركذب نيمرتم لبالل اودح مهنا يا

 اهتينقأ نم اهنا ذآ نيب ام رسم ىتح اهسوؤر تعفرو

 .مترنوا 2 ىنغ رعشلا ادشو .اهيلع يقل دئاسولاو اطاحر

 نالفو. ءانغل اك هت وص ادام نيئبب وا 5 دذنا لج رلأَو

 اقذع ادعو .ةقج وا: ةقام ةناكبذالا نم اقراقاذخا

 الف ىدشا * هي ةببش نالذبو انالف هادشو وحن احن

 نوذاش ج لعاف مسا يداشلا *ادبهع اًحانراص ةادشإ
 2 لاوؤوت لك دعو اهنرظو ةوحلل نب ادسلا| * ةادشو
 لافب رك لك ومب ؤةلظن وسلا« هلمرجللو

 ًاليلق يا لاملا نم اودش ذخا

 روش او: رد اًبْذَع ةبزشبو ةبذقي ةافلا بدع

 ةفطق يشلإو .ودبي ىتح تراضغالا نم هيلع ام ىقلا
 كردرط ُهبّذعو : ةبّدش ىنعب احلا بذش * كدذ ةنعو

 .ةقزمو ةقزذ لاملاو ٠ َِّدَع عطقب ةحلصا عذجاو

 يتلو لعاف مما بذاشلا * اوقفت موفلا بّذشنو
 عطق تذل * هحالاف 5س سوبأللا درنملاو ةنطو نع

 ررغو لوكأمللا الكلا ةّيقبو ةائسْلاَو ٌةرشق وا رجلا

 نتاديعلاو روشقلاو وربغو شافلا نم تيبلا عاتمو
 باذشا ج رجنلا بعش ىنىرم لضف امو ةقّرفنملا

 ِبِذَم لجر لاقي .رهاظلا قورعلا نرم بذّشلإو
 عطنق تدل ةدحاو ةب دش * اهرهاظ يا قورعلا

 بالا +بل ف نكي مو رهثلا ناصغا نم قرذتأم
 نيعلإو ٌرَدصم ببذشنلا © قلفملا نتسحا ليوطلا

 منا بذشملإو . لولا بّدغملاو ٠ حّدنلا يم لوالا 4

 بذوشلإو لوعفم | ىهف رّيحو لغشو شهد لوهجلا ىلع لجرلا ةيلشو
 « ربحت هدغنإو لجرلا هدتثإو .ةفهدا ةهدشا «ىدَقَم

 ضرالا ةريلا هدشلاو هدشلاو هذغلا # نثحذلاو ةريحا هادشلا
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 ا

 ءامدنلا دنعو لعافإم بأ ةاغلإ رت ىنعبي عت ملا دهش

 داشو شدا داعب نولوذي.٠ نسيئرر ده وف صلات

 ريرح ا نم راق ةماعلا ديمو يدوم دِغلا * ناويدلا

 هبطلا ىلا لوقفسو لع كتباضدشا امى بلا

 روعالا نب قوعأ وجنب ظ

 ادعاس كردق توواح ف دما 0
 ”ضالا كييلع تبرق امْدَعَلو ظ
 يا مدع ىنتباصا لاقي .رديز يلا نع. ةدِشلا ىدفلا

 داقزاال ا و . برحملا يف ةليحلإو ةلبا ةدغلا * ةدش

 ْ يضلا|

 ”  يقْدَع ةيينكلا ىميي يفناولو
 اتياس تمت ءاهوملا دياق اذ ظ

 هن:بصلا كسرتلا قوزلاه قنا ةماعلا دنع مدي
 دنع بوبا ةرقك ةفلاخج ,طالخا نم زاديشن ام ضعب

 ماو عدلا ةددلاو . باَتْكلا دنع ررحا ةَّدَشو هابط
 : ونش ج ءاخرلا فالخو نبيللا ضيفن دادتشالا نا

 سايقلا ريغ ىلع دئادش !عمج رهدلا هراكم نم ةّدِفلاو ْ

 هينا يس ِ يفاشلا ملول لوق ةنمو

 دزابعلاو بئاونلا دبع امكن لع لح 2

 ىينيشو ديدش لجر لاقي. قينولا عينرلا وقل ديدشل

 ىَوَقلا ديدش ةيلع 40 ةروس يي ةئنفو ٠ وق يا ىو ١

 ديدش هل اشو“ هك دشأو قلد ج ةردقلا مظع يأ

 يبننملا لوق 4 -. نوال نع ة ةباك ةناورتلا

 ابيصأ مارونت | باصا يلاببال ةنإوزنخا ديول

 قف سياق ةريغص 5 يشو ةنإو زنخما نا هيف لضالاو

 كلذ راغتسيف ٠ ةءار عفربو هفناب جنا سيلا 5

 ليغبل او عاجلا ضيا ديد كلو. هيبشنلا باب نم ركل
 فوراإو. دئابش 3 ديدشلا 59 ةديدشأ ا «دسالاب

 رالف غلب * كِئَبَط َتَِْجَأ كلوق اهعيجي اكةديدشلا
 رد رومرمأإ

 نفيا

 هن هس

 وهو . ىلع تماس ا كيش لاقيو .٠ هعافترا تفقو
 | ىنعب

 قدم ىلا ةرشع يلاك نيب أم وهو ةنوق يا هلو 1 0 0

 قدش

 ريظنإلو كلن اك عمجا هآنب ىلع ءاج دحإو .ةبس_ندثالل
 ركل اب ةّدِش هدحإو وا .هظنل نم هل دحإو ال غمجوا اه

 روهشليإوب طيفيوتتل اذ مديعأ يلا ا قي ماشا

 . ماغدالا ةطساوب فره ةضراعلا ةيفيكلل 'مسا نييفرصلا

 موز ١ ىلع نيفيا دنع ىاطي دقو فيقتل | ةلباقيو

 بفرح مازتلاب هيأت ىلع ددشي رعاشلا 5-5 مزلبال أ

 .اضيا تانعالا هل لاني كلذلو . ةمازتلا هيلع بجيال

 ذمملاو ةليفعملا يفالخةردمألاو مذ ل يف 5
 بتاضتملاو ليغلا دحتلياق . ايسنت ةارملا هيرجشت ةفاطن

 وروما يف
 فدا *ةفدش ةفدش ةهطقاتدع ةفدعي ُةقدَح

 يس لبكإو .فودش ج صخشلا فّدَشلا * ىلظا ىلبللا
 ميظعلا ليوطلا فرشلإو . ةلظلإو فرشلاو حّركإو دخلا

 سونلإو. فدشالا كتوم هافذشلا * ةبثولا عيرسلا |”
 نو .ةعطقلا ةقدشلا + فدش ج ةيسرافلا هاجوعلا
 رديعالا يدشألا *+ةلمملا ,يرييلاب هيلا ليلا |.

 م ضرتعملا ريعبلاو يغب هش دجا يف لت املا سرفلاو

 صينل | مظعلا سرفلإو ليم مدخ يي نموا اًطاشن وريم
 اوبس يا ةفدانفتم سوق د قي ج 7 دش قنالاو

 قدشت * ةقدش اق اهَدَش قدشب نلعيلا قالش

 ا .قيطأب نم 00 ةنطفط مه تو 0 -

 *«قادشأ جهاةيحانو' هأضرع يداولا نمو. ناقدشاهو

 نهاكلا ةمدخ س ءرأم ند ىى :راصنلا ضعب دنعقايدشلا

 سونوكابو ربوع مياولضلا :تاقوا يف ةمم ليتزغلاو
 هاضرع بسدإولا نم قيد :ذكلا 0 ةيبادو ج ةينانو آب

 ..:سقدغلا عساولا ١ قدشألا * قدش حج ماتيحانو

 ج كلذك هاقدش : ةأو هأو . غبلب يا قدغا نيظخو



 رع خدش

 - * خشم باصا اًنالفو .ًالفس تلاسو ثرغتنا | * اهباخ ةقانلإو . هاَهَض الفت ةلفل بارشلا لت

 ع : خدشتاو س ارلا خّدشنو .ةرثكلل دش ةرسكةسار مالغلا وا قيدصلا لؤشلا * ٌءافاص ةلخاشم ةلخاش
 عدا < هو :اًبظر هي لا هي دا د“ و قملا + لؤعتلا ليتل * كقداصي يذلا ْتَدَحلا

 ةّرغلاو خداشأ د1 كمن و٠ ةخداشلا# دصتلا نع لئام يا ةيناع ةأفضملا ةاكعتملاو

 لوقو . فنالا ىلا ةيصانلا نم هجولا هي تشق يلا 0-5 5 5 ينركذ بآئشللا عناق

 ايفا املا كر ذك جاتا كتم _لجر يفرجارلا تي لحأو كانو كا 4 1 ْ

 واقل دولا خدشلا# جف ةروهش» ةلعف بكترا هنا ينعي سبا ىلع نقبل وتةبفارع ةلكافو ترخ املا

 ةصخرلا ثابنلا نمو . ةَركا ةَحْدَشلا * طق ناكاذا مات . زرخمما نم اهيلع ا. ةبكفشم ةيراخا يت دقو: ةّرعلا
 .ةخداشلا ةرذلاو ذل خلا نمو ا عربي #ةبطراأ د ةبلذشم اب نولوقي قارعلا لقا دنع ةلواذتم وأ

 سو لوعنم مسا خدشألاو : .خالش ج هاخدش ىثالاو ةلم را زوج ةأمرح جرت ةبلجلا

 قنملا عطقمو خدشني ىتح 0 «دف موتو امك مث شب رت و م 4 رش ماعطلا ع

 ركع آلو .ةلمح ولع ل محدش دعي ودما ىلع دش اختو . هاش تريغت نبللا ماو ةدسفا ماعطلا مش
 ل ا ا وو »الوم ناو لعب تلا نمنايلاعشنت ها طلنخا امامذتا تلا[

 اوبكر اذا اًموق مم يل تيلف 1 *ةئيبخلاوا ةببطلا جئاورلا ”مثنم مهفونا تّدنسا نيذلا

 انابكرو نا برذ ةراغالا اودع راخو .هيف تابنال يا زنا ضورو.ضيبا يا شا عش
 وش ا ما ىلع ةراغالا باصتقناف غدا يا متنا

 | ل 0 هلوق يف هابلإو .اهوقكف يلا ةراغالا نما يف ةغل رمل « نهيشلا| نووشل | نوت 2

 ذدبو دش 0 1 و مهم الدب يل ةلمملا هاحاب

 .داكق ؛ هلضع ٌدْسو . عفترا (رانلاو ا ) 0 .ادع اَنَس| امذمنا اًنلاواولا ك هي ةيعسل | انتل |

 لم ةنمو.:اهنثواو اهاّوق ةذتعلإو :ةقثوإو هددع ىثلاو تقف دعب

 ريل كأن هادو ترا قبال ادرلا | لجرلا حدقنا * نمس اًحْاَش حتي لجرلا حّدش
 | يولع 51 ةةقاطلا وو تكرر تا اق ةددش حداش ذك لعاف مسأ حداشل غلا * هيلجر جرفو قلتسا

 ثيدحلايفو. هيفددشتةداّممر هال يفُةَذاَشَو: .قيضرمالا | 5 ةنع كل لاقي .ةحودنملاو ةعسلا ةئشلا * غسأو يا

 :ةيلع نيدلا ةبلغ دارا :ةبلغ آلا دحا َنِوللا دان نل ىلع ةليوط يا خدوش ةفان *ةحودنمو ةعس يآ ةحدش
 ايفا فوق قابلا ند'+تن كفلكبو ةةاواقب للا ععل حتشلاو' يش 0 عساولا حدشالا + ضرالا هجو

 غلب رالف ٌدْشأَو .ةلد دن 1 ةعم ناك ادادشإ ٌدشأو يا جدند ثم م كل لاقب. ةحدشلا حدف .جرتلا

 اك دع لاغبو ٠ 8 لقع يف دشالا ةحودنمو 06

 لوالا يفالاد هاطا تَبلُف ل دبشأ يا ةنفخم 10 خدشلا ليق ٠ هداف ترد اخ ورا خدش

 ”انهف تييفلا ىلا اهكر كر تلو" ناك قاطو هيثلاردكوه ليقوءاضبا سبايلا ليقو بطرلار دك

 يي ”ةرالف ٌدنْشأَو :ىّوقل اًذادتعا ٌدنْشأَو ا دّدشنو نا ل اعتسالا يف بلاغلإو. لظنحإو زدلعبل كف وجالا

 هيلع لح دش برحلا يف هنرق ىلعو ٠ عرسأ وعلا | فقنلإو نيطبلا ئضفل إو سبايلل ردكلإو بطرلل خدشلا
 ظ لوذن ةماعلإو ٠ دازو مغع يا ضرملا هيلع ٌدتشإو . ةلمح | سرفلا ةّرَغو . دصقلا نع لام لجرلا خدشو .لظنعل



 صقخخاو. صخختف ةصخش لاقي“ صقخت ةعواطم صخفلو ةةشملا يف ةعقوإو ايرطضم ةلعج ار هر ! مرد

 داوس صخضتا ١ ا رصخت ةرودل 2 ىتارت لاخلا 2 موقلا فسو :اهأتف 4 ةنيعو٠ هب ةنعط جرلابو. .ءانغِلاَو

 .صوُشو صاخخأو صخشأ جردعب ن أ ارت ةريغو نأسنالا اوضغابتو اوفلنخا مونلازخاشن »< ىرغا ظ

 عت د ازتكوم ل رتزلا مس رع سخن ]تاكل وو ديدعلا ظيلغلا بزاَعْشلإو بَرْملا 1[
 |مسفن يس ةنيعملا ةّئرطاو ةصوصخملا تاذلا هب دارب دقو | . فلتخإو برطضا اًسْت سك# لجرلا سخن أ

 ا .نيلكنملا دنع يدع ٌرءا صفغل |و و ورع نع زاب امين عدصلا مامولا نبحاش + بوانتلا دنع هأف جن راخنإو ظ

 || نال صختل ا نم عا تاذلا نا تانفيرعنلا 0 .ةبانغا اًنالفو .ءيغ مج ىت طنملا يف نضش و منام ررغ ىتبف ةليأم ا

 [الا قلطي ال صخشلاو .هريغو مسجلا ىلع قلطت تاذلا | لامو تفلئخا ةنانسإو : سخش ىنعمب راما سخاشتو
 اذ لمع انا صخغلا ل عمصالا كاظو٠ مسجلا ىلع مرمأو» نقف موقلا نيب ايف امره ايضعب طقسو اضعبأ ا

 ضخ | قلطيو . ىقهنا اّماق قلك اذا ا واسالا ندب سيف نما #نيتفرف قررتفا برضلا ن ساو ريتا ا

 اةأرملا هب نصحت دقؤ.ىثنا وا اًركذ تاسنالا ىلع اًضيا ترانس ىلا نورت ةقظنمو- قرفتم يا

 نعابدلا لوقت نبا نع .ةوخ خرلا ةراجما يا عيربلا تانبف خل |

 لأ بيك نه نود يع ناكف ظ عاّطناا|
 رضعمو 8 اغا 5 صوف ثالث تعفر ةقانلاو ٠ بيضفا اك ٌةنم دتما هوب شخ نغم أ

 .ايكلو دا لوا ِف ةير اوما ض هز بفيعاك م نايعاكلاو .بيضأل اكةلوب ذنب يذلا خاشفتل ا

 ضيا صفشلا لّمتسيو . بابشلا ةغل بلا ةأرملا رصدملاو | توصو ردصم ةشحنشل ! * لوبلاب شامخا هنا لاقيأا
 . اهريغو ةراجحا نم عتصي يذلا لاغينلل نيدلوملا دنع | ةفختخ ىسباي ءيش لكو ساطرفلا توصو ا /

 مدايج بايقلا باوبأب "ماض ةيسراف٠ لب ىاربشلا نكد ف ريدم مثمأ 2 ١

 ودعت اهنئاخ بلق يفاهصاختإو هيايع أ ةرصإو» عفترأ اصوختت صخب ا

 | ىدارتت اهجابشإو مهاوباب ةفقإو هالوه ليخ نا يا | ٌنالفو.ةعفر ورصٍبو ٌهرصب تملإو .فرطي ال لءجوأ
 |يصخغ ١*معولق يف ودعت ابنا فوخ ل1 ةّدش نم مهتادعال حرج او. .عافتر ١ رام لجرلا رااو٠ .:بيفؤادلا ,ىلا دلي نا ظ

 ٠١ ةطافو دب رادع اطال هو ضخفا اولا هيف | ةلكلا و .علط مثل إو:فدهلا نع عفترا مهسلاو ٠ مروو ربنا 0

 ا طر 2# ىرس)و 000 ينام مالعالا ةلياقيو ةنلخ كلذ ناكامرو ىلعالا ككاو تمعذترا ملا نما

 تابشلا وه نطق دوما ءابطالا دنعو .رددم ىلع هب صخش و٠ . هضنخ ىلع ردني الف هنوصب صخش# نأ

 +يمجخلا قطنملا نهو ديسلاو مي جلا صيتل + جيرهسلا رويل ميهربا ة ةروس يقف قو ةعزأو هتلقا و انا لوهجلا|

 يذلا ىن داوم سلا هايس لأ ةصيخشلا اةزرت حا مراسبا نط يأ لبق راصبالا هيف صختشأا ا

 اين ةكراجبإلا ١ ال ثيوش مرغ نع اًراتيم + الا نوع ةصاتخ صخب لجرلا صخشو ىرت امل وه نم اهكايلأ

 ئءزج صفت ل و نامز زالتم ةيزجاووهو: ةلضارخأ | هندو٠ 0 نيو ةدبغ ةينلا ص + خو ندبأ |

 .٠ توافتإو فلدقلا نيا شلو .صخم يءزج لكو ةفرعمو اهتييعتا هيسا ءابطالا دنع ضارمالا صيخغأ| /

 نم ةق دنبلا ىف برضب ن : اك رةاندلل نم خون صخخملاو |' هر سس نكراح ا صخ#تاو ٠ هز ذأ ةصختأو ءاهز رمأ

 جنرفالا دالب .فدهلا هم عس زاج يارلأو. ةبانغا نالفبو. ةباهذ] ا

 م هس م ا ا ا اة



 .٠ د 0

 دديخاعا 4 ليل ا>الا ةعسأو نحاشلاب دارملاف ٍنحاش هوا كرش الا هتلخ عيسجل

 ةماعلاو انت تاك ةنوفش تخن» لجرلا تي بضغيملا نشل .ةءامجلل كرانلا ةءدْنلا بحاص
 تل !#ةغلبا هيلا ةلَخُش * اًعيرس ةحبذ ىنعمب ُهَنَحَت لونل 0 هاف جن : (ةيوأو ) اومن ومنا لجرلا ان

 لداو: .تافشر ج ًالازه ال رماضلا قبقدلا تحلل | . هاف تف ةاحنإ لجرلا ىتثا * رشعتم مزال فنا: وف
 صن ةقلحملا ةرهب يف تيار ةيناعنصلا ةتماقم يف يريرحما لجلب نم ةيحاشلا *وهيف ةناسل طسب ايت هيلع يفنوأ

 ئشعالا لوق نمو .اًرماض اممم يا ةقلخلا تحت | يا يح اين ننهي اشم رحاوش جااهاف ةهئافلا
 تربدا اذا صوب ةضيرع ار ٍ لك نم عساولا ان | +امإوفا تامثاف
 رصِخْلا ةلخش ىثحلا يه ٍدنعب نيرف )لاقي, ةوظخمإو هللا ةوقكل | *:ةعساولا رثبلا
 | رابغلا تميخشل | «رصاخلا ةفيقد ب ةضيرع اهنا يا | ةيودبلا هتماقم يس يريرلا ل اقو .ةوطخحلا يا ولا

 0 تطقلاو تّيفلا تيتلا * عطاسلا | نع تفك يل اهبوحش نع ثررفو اهتوهص يف تلح م
 عطاسلا رابغلا تيل -تتض اوفو وهيفاهتعرسر بدخل ريسلا لع اهثحشنا ديريءاهتوطخ

 ٍد>إو راسب ة ةريغص ةنيفس ةرونخا اا رويت ارت 3 4

 لونت ةماعلإو . ةيتونلا جالطصا نم وهو .طسول] كيس 'ةنيعصل وا ل ووش | لوم

 ابيب ةوهسرغ يل رتوش بوب يواولا احث يف ةغل ( *يئاي) اين ىفب 0
 دنع تاص نيللإو .لاب اع ذب ةوصلا دش 2 |.ةبفش ةبلح اًبكسو اين هبتشبو ةيخنب نبللا بحت

 لك دتما انت هلوببو . طخ هموت يف لجرلاو .بضثلا | كمكلا لاق .دعتم ”مزال .٠ لاس ةريغو نبللا بحشو

 يذلا خاتل اوه لوبلا م هاعلا نم علا ع ببمتلاك يدسالا ديز نب

 ليوارسلا يف قرخ شما |+ةخاتش يف يو .٠ شارفلا يف لوب امي ةأتنلا نضح يف 7 حوحَوو
 اضيا ممالك ن مهو ةنم لابب| .. | تنك بند تيل انملا كتلا يف كبي لو

 ةيجملا لاذلاب ذذشا| ويصف دضتا - دش نكت قرا هك نم هيدي يف هنن يا ح وحو ةلوقو

 رك :سو | عضت هيل قالا يكرم سل ايللاور نبلاا ةريزغلا قونلا
 ضرالا شانسا نم ا بدلا عيطتسإ نكي ل دربلا ة ةدغ نمةنأ يا . لمتال ئادحإو

 ةارغا بلكلا ذخنا- ذذش لاقي . بخت ةعواطم بضثنا * قاينلا هذه بلح: نا

 .هفنا وا هةلح. نم تاص ارت رغد لجرلار حث يابو اني رع تضل إو .بضشناف نبللا بخت

 ىا دف نه تاص وا لهص اريختو اًرخش راهلإو سرفلاو | ٌردصم بضل ا*بلئحا ذا ,نبللا باشا | + لعاف مسا

 في طيطغلا ىنعبي ةلمتست ةماعلإو . ريغل اب ةتوص عفر | نم عرضلا نم جرخ ام بلو ضيا بمَتل او.مدلاو
 ارث * اهتزخو ٌهدّدب ةرارغلا يف ام ريعبلا رخو .مويلا ىاضتالا ف يضو لا يف بن لَك فو. نبللا
 اهتوذع عضو ةلخنل إو .ةل احرلا مدقت سي ىنح ةعفر سلا بضل نم 'ةغفدلا ةبئشل | *ىرخا + طخ و اي ا

 بابشل لا ندو :ردصم رخل | *رسكعت التل ةديرجلا ىلع ا جالوت ل1 فطيم نيام ٌدنما ام وا
 كسألا نمو: ةزخآلاو ةمدانلا نيب ام لحرلا ن ندو٠ .هلوأ .لبل اجالا بوذا اهنا ل اني ة ٍدل| توص بوذتنالا

 تاحتاموردصم رتل «روخشل |رينكل اريؤثلا * اهن | لاق .ءانل اب ليل احالا فشل ايبا هنزنوي تاهو

 رشعلا رجن رخثالا الا لبا نم | عرضلا|ةهفعيا ليل احالا ف فود ”ةقان ليمش نب رضنلا

1: 



 نع مت 8
 سس

 مِناَشلا < ليلقلا بسعلا ترو مثلا يشم أو طخشو 20 هجر ةمتش * وب ف ام بذجا]

 ير ربما هرونج اع دلولا ظوشلو . :ةيف غرو هب جّرضن لوهبجلا ىلع مدلابأ

 ضرالا ةيحتتو . بارعالل يسو ١ نم | برطضأو هب جّرضت مدلابو .ويف برطضا لما يف

 نيعلا ةيشاو . نيطارخملا نم وأ هاضيب ةدودو ةًامكلا ةطوخاشل دل + قعان مسأ طحاشلا * هدعبا ةطخإو ةيفأ

 .طرفلا و النسا نهد نال نس هم ةيحتاو. امةاثم رضنمتلا ثدحي ة ةرخرخ هم تكتسح د : ةماعلا دعا ا

| 
 ةاتح د 0 طخملا جرملا ةننتاو 6 ٍنرانسا تاذ 1 نيناكلا دنعو . عزنلا دنع 1

 .هيف كبتش ارفصالا قيقرلا نم حلاق ب امنامرلا ةمحتنو | لعتشي طفن يفرط يف قبق د دبَوع ةطاقشلا + ةرابلا اهي

 برضي:ةرم "ا دوس لكل ةمحش ةاضيب لكام لكملا قو + ةطيل | لوقي مضعبو٠ .اقينعارج .ةنوفخ ىلع رج اذا |
 .نييسلا يحتل #اهريغ يف نءابتي و ةفص يف هباشتي اهيف مدا 2 بارطضالاو رعاطلا قرذو ردصم طفلا[

 أ
 .رييكلا تاولصلا ضورف باتك نريئايرسلا دنعو | * ضرالا نم ةبثب مركلا بيضق تحت ع2 ديوعو|
 + ةييحلا ةنوملا ! ضورفلا هذه بتك نم ريغصلاو | جي رثاو اهرودص يف لبالا ذخاي لاذو ةّرملا ةطخشلا|
 تي نمو ٠ يشل 0 مشل ارينكلا 5 | روكذلا ديجعلل طعشل ا طوشملا + اًرغ وا ابنِ بيضي

 عونصما يخلو الا كح 20و ام ةماعلا ادنعو كلب ' :قيببعلا ظعاجتا رظنتلا- رظ
 ا 4# :أعةنه ةنغ هداج رشق روت هب وتلا ل

 ليخ 1 ةنيدملاو ٠ م عر مشب ةنيفسلا نع 02 وسلا دنع ربحا ن دل ةلفوتج ةرسك ةيشلا|

 بال ل تع :ةعلامو 0 هد دراطشتحو ايفلا اهألم ةعطق ياه هوحنو ريلعبل | وش ةماعلا لوق هو تك

 مو درطلا تدعبا انت نحشل تنعثو نكشلو نمثل ةقيقر ةريغص اعط

 ةنحاش * يلع دقح انت نكتب هبل نوثو .ائيش دصت | كالا ف يف لعج اًمهت كح يدجلا كن

 فيسلاو. امّدام ليخاب ةنيدملا ناو . ةضغاب ةنحاشم عاضرلا نع ةعنبب هف يف ضّرعي دوع وهو
 ا "70 لانفتا 23و .دض ةلسو ةدغا | محن! لجرلا 0 سس

 ثحاش بكرمو . لعاف مما نحاشلا*داكبلل ًايهتثيصلا | * امش ناك ةماحت 3 لجرلا مشو .اًمحت : ناك ات
 ةيرقلا !ةلتع وتر ذصتنأ فلا وكلا م ةاكك وحش“ يا ماشلا ماتا ادب مثل | عئاب حالا + مخل !ةرعطا :ئشأ
 .ةوادعلا ةانتلا#اهريغو عئاضبلا نم ةني 11-1 نام مثل # سناككا هنم هوت 3قؤ ةناوذلا ةناغثا تاب

 ”يجاروالا نوره حلب يننالا لوق ةنمو شركلا يب 0 يذل اك ن اوما مل نم سفخو ضيا امأ

 هانجشل ا كلل هب لت ىتح ةنحت اع ّى ذني ال بلقلاو | ماعنالا ةروس يف ةنمو . موت ج ةمحن ةنم ةعطنلا:ةاعمالاوأ
 ا يبا ومس راخاو ىف الك شا ةئيقلو هيرو مس

 .ةرما ةيشل |* اهنع ّىشني ىتح اهب ىيضب ةناف كتوادع مللاب فعضتسملا نع ينك امر و .ةطاشن لاح ب يأ
 اهموي اهيفكي يذلا فلعلا نم باودلل ماقي ام هنحتل او | رش نالقو . مكَو لع امحل . الف كرث لاقي مشل وأ

 ةهج نم اهعبضل ةيافكلا هيف نم دلبلا يفو .اهليلو رعاشلا لاق : علتبلل
 .ضغابملانحاة 1+ ليث [نم ةطباراوةوانعلاوناطاسلا ةيح زا نبأي يسحتالف - |

 مشلاوأ

 اماو. ةوادملا ديدش ضغابم يل ند اشم و 3ع لاقي هج وك قفاط اهدّوزت

 رفغيف نابعش نم فضنلا ةليل يف هللا علطي ثيدحلا | :كوتحو نضبب ٌمَنب هيف رجخ ةماعلا دنع ملل ا ىلع

 ! “ن8



 طخ زر
 فاخو عزف ارت | لجرلا ذو .اهذحت ىنعمب نيكسلا ذحتأو . و
 بش يذلاوا ناسناؤتشا ٌدعتملارزحنملا رز | ةذاتشلا» لف باب نم هذت باوصلا ليقو.*

 اليغا لياقيالع "حدا وه لافي ل وسنملا ذادَشل ا+ لؤسنلا
 وأ يقحملا نوه نم هلعجب وهوا كلت ليقو ثاحت

 بقلا | ة ام ىلإو نمانلا ىلا ,مددج يا ةرظن ذحش دق ةنال
 أةن. ذخت الو لوطا هنا الإ معلا لثم رش نيل

0 

 ..لائاعلا ىنعمب ذات ١برعلا مالك يف تأب مو ميديا

 اياد ةااطو دقو

 اذا 52 الئاس 0 1

 ليوطلا راستلا ديس

 كلذو ندع ددر ريع .تكوص ا

 .اهثحتنا امو ردها دّدرف زجارلا لاق .اًعلاخ نكي ل اذا
 حاحا «رذح ةنم عنو. .اعيرسراط رئاطلا حنو

 حاشحت ةارمأو . رووغلاو ميغا ىلع بظاوملاو هلا | »# نريدأوملا مالكن م وهو .اهتنج يف ةرثب نيعلا اكو
 زمنا 6# هيبعس ِ ففي .ةخاو .عئاجاو قاد بلا نازل ١

 جلا فسار هيثلا لع بظاوملاو | رعاشلا لوق ةنمو .اضيا لحل ارح هل ل افيو ٠ يملا
 ةععساولا ةالفلاو حتا جملا اهتوق يف لجر اهن

 غيلبلا بيطفملاو وا

 نمو .بيعنلا رينكلا نابرغلا نمو.رويغلإو عاجتلاو ةريسلا يدر رظعأو يف
 نم ليسي يذلاو ريثكرطم نم الا ليسيال ام ضرالا طفت الميدب دج نم ىتم ىح نمثل ارح ايا

 لاجرلا تيبو.عيرسلا ابطنلا نيو. .دض رطم ىندا| ةاروقلا ةكالا ذاعشملاو .. فينعلا قئاسلا اضيا ذحتملإو
 |« فيلا خس او نيمدكل زخم محتل إو. .بلبوطلا سلا ةنفملاو نام م ارو ةيوتسملا ضرالاو

 منحتألو تخل ا#ليوطلاو زويغلاو عت ١ ن ناحل ادد نط ادءريغو لبجلا نم فوُدْتل ا فذجن
 ريخلا .ليلقلا ةماعلا دبعراخل ١ + هيف خف ارحب ريخب لجرلارحش

 |صعتل اج ةالجأ ناكملا ن نمو .ةبعتا ةصغتا_صغ
 هذ ةاه ةصيخل

 ردنلاب كيشتي يذلا كدا دايما وينابضالا

 شا إو ةصاختل إو هاصخشل او صخشل او | +جرضتف وب هجّرض يا رختف هرج نولوقبو ,اهريغوأ
 اهيلع ني ل ينلاو اهب لمح ال ين ١١و ةنيمسأاو هلك اهني ربعبلا ةرب د رثأ اولا ىرجمو يدإو 1 ناطور دصمر مثلا

 | تاصختو دحاولا ظنلب صو صاخنيو صاح ا جطق رورغل ارّوعتلا * ىبضلا طفلا 1و اذا

 أبين ةوضنلا ءآشلا نم صوحتل | * صختو ريشل | ركذيسو

 الح واطوحتو اًطحشو طخ طا ناكلا طخ سبحجيروذصعلا قوف دوج 2 لا رو 0

 ةلوملانيسل ابو.ةذ لهلإو .ةجازمق را بارشلإو .دعت | دقو . ريا جاضيا روما هل لاقبو هتوص نسحل
 نع دعابت وا هنمم ىصقا غلب موسلا يق ربعبلا طخحتو . ىلعا لوقب ث.ح هب هيبشتلا قرعاشلا نسحا

 ا ةلبكإو. ةنم دعابتو ةقبس انالفو :ردقلازواتو:قحما
 لاذع ةزئوخل لق لاخو

 ةانالاو . شيرعلا ىلا ٌلفتستىتح ةبشخ اهبنج ىلا عضو| 2 هيلا ترظن نا نيعلا قو 5

 برقعلاو ..قسنس رئاطلاو .حلس ٌنالف.طخشو : هلم رجايس يف ابخت رورهتك
 طخشب ناكملا طحشو .مءامرنكا نيللإو. ةنغدل لجرلا| هيلعوطسب قشاب ةفاخم

 مور <

 لوقت ةماغلإو.ةطخح ىعب َريعبلا طحنو . دعب طحت | .لوسراا سلو : بيز ىراصلا دبع سيكل روع

 بوبنالا ةي طخشو . ضرالا ىلع ةبح يا نقلا طخ رح لجرلارجشو» اعماج اش اهرتي ةأرملا يد
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| 
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 مهضعب غش احاشت ر هال يمول اشو كلذوخأو انك رام موال رثكالا وهو فعضلاو لازطاب وا ةرفصلاو ظ

 3 دولا اا ايا 5 6 0 لوف هييلعو. ترؤللا ىلا ال مسجلا يلا بوهتل | نوبسني|

 ابيف 106 ٍا 1 ةماعلا دنع جئاشل ا م ايأو٠ ردا ةليلق يا الب اهب خفت قالغالا ن نأا اك ةيانك ةلكاتيت + ةماعلا

 لقي ينل هدنع نينسلا نم جتئاحتشل إو . فيرخملا كيس هللا كنس تع نركب نا دع مالو كليلكلا فوغ .جئاذمأ
 ا
ْ 

 ةدعملا عوجاو ٠ .اهدحا اًذَعث ام ذنب نيكسلا ذحت ىهو صخش هن تكس هلوقب مضعب |معج دقو ؛ ةسومملا|

 ورم لجل .اهدحإو ماعطلا ىلع اهاّوقو اهمرضا نسحا|

 | نوودلوملاو :هبف لا ( للا ىنعم نم ) لاوسلا | يا تاع” نابرغلا لاقي جانا بلط تارغلا|

 |[بفيسلا ذمة . ةاهاضو هل دار الف ثالفو .انيذذ رامما2 را#با رغلاو لغبلا توص جن ١ لاغبلا

 تانفيرعتلا ينو: ضرح عم لخبلا حاوصل ا ينو.صرخحاو رخآلا لوقو
. 

1 

1 

1 
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 أ

 ئتحولا - اهيعار مسج يفو

 [رضن باب نرم) تاو 1 6 لزهي مطلا ةلق نم امو لازف

 ةماعلإو . صرحو لخي احعتو اعتو 2 (ملعو 0-5 هج لوقو .لعاف مسأ بحاشلا

 | نالف يف ماوهو ٠ ةؤام لف يا ةوحنو رهنلا هش لوذل ةكبنف أش نم اجوع بلع
 نالف ىلع ءيثلاب ةالف حاش * هل ةبحم ةريخ بغرب يا هوما تيدلاك فلم

 | ةنمو .ةتنعإو هقدر اعل .ةيلع هب ٌنض ةحاشم | لوقو . بول | منالإو : .نوللاريغتم لدقو لو زم يلا

 ظ م يف ةشقانم ال هل. حالطصالا ِ ةحاش هال رطوق ضان 3 زابا ْنكةيرتهنلا وتماقم يف يريرخمل

 انه اومس اذامل لاقي ن :نأب ةاليعلا| وأ برعلا هيلح سوهلطصا | ةرم بااب كلكم م لع كلا: َكِننَجَو آم بوضوأ

 2 فو ريكرطم نسال ليشالام لضرالا نب عاعول ايي م محلا فو
 ظ لل ا ةئلخم كل | ب رغريخ دك تش امو. يروبال ردهشت نيعلا يدهشتست نإو بوكت

 5 رار را اس قات عنملاوه لفل ١ اًبحاش كسلا ام ةنالس تلاق
 نم كلها تلا ناف شل ا اوذلا ملص لاق .رمريغ لامأ اريضن بابشلا ىلع نوكب دنلو

 مارا دنع راذيإلا كرت لذا ليق 0 0 2 # خم ةفقن يأ اذك نم ةلئ يدع - لاخ#

 ظ يأ وو ءلعص يثالف ىموا وفه( خسوف للا سيسخلا لجرلاو نا تلا ةماعلا دنع لوئعتل ا

 حاس ج صيرحتإو ليل ا ج !ناهيلع شب يقث اول اح بانل ٌيرزلا
 ارت لانتاج ا نوما امةككشأو ةشأو نحل نم وه لبقو . ذاعشلا ثاَتل انكم

 رطملا نيف ٠ رتارما مسأ ة ةفصخو . حامفم الب كتيل اغم عففتس ةنصخأ

 ديدات ج قلخا وسلا ةورونلا 223م6 فورا هيف . اوعج ةرابع ةنصخ كئمشتس مطوقو .ىهتنا|

 .ةباصا ىتح اهب * هأمر هيايع) هذعتو ع لوف ةَماَعلإَو 5 واَّجاشتو اريح يعد ياو :قيسلا هلا او لغبلا حت

 قو ٠ 0 . ديد اهفاس ةبادلاو. 0 ح7 هسا # ةتوص ظاغو نا اضيأ بار لاو ءانك

 || دنع ةقانلا تّدحا : ص اًملطم وص ىنعمب ةنولعتسي 0-0 _ بارغلاو لغبلا ج' 82 # ري نجح 1

 |هاولإ ةتولاف اهبنذ تعفر اًدابو ةنحاشم ضاخلا | جت 0 ةفحولا 77 ةغلايلل لاك جاتا

 ١١ ها/ لدافال



 ب وجت

 فها انلق ًءراضهثظا اف كايا قرأ
 يف كلذ ناكو .هلتقف هب ةبرض مث نوت وذ ثيدحلا نا
 ل أقف هيف هلتق ىلع رضح نم ضع ةمالف مأر كك ريكلا

 ل مل تاعج م ىذ ةلوقو نيج القمل ةاوق به لذ لاذع || تيكا

 ا مالا لاو كبش تنال قتظملا ول

 ثيح ةجاحاو قونلا نم ىت املا ةلغ خادتلاو ف د مث لك نم

 زجارلا لوف ةنمو .٠ كاناكا

 -_-_ 20 ِظ 5 2 9

 دغب رح نانجت يل ىرد ام كليدباس يف

 تيما دالب ِق يل نِدو

 ةنجغلااو لا 3” ناخنأو 0 ج نائجاح يل يا ا

 ل اقي.ءيش لكنم ةبعشلاو ةفئلملارجتلا قورعةنجشل اوأ
 فو ٠ ةكابتشم هبا ارق يا رحر ةبعش يأ حر ةنجت منيب

 لأ نم ةقئشم حراا يا هللا نم ةنجش حرلا ثي ا

 .قورعلا كابتشاكةكبتشم هللا نرم ةبارق اهنا ينعي

 لبجتا ُْ عدصلاو اهككر د ردوثفنع ن 1 ةزجشل و

 2 مس هر 39 35 >

 دشناو رعشلا يف تدردش دقو | لاقو هزه ودي نم

 يي | لكل نع هر وام مآن

 يي را وس تاخلا خاف

 رهن وهن نزح ١ هاجت ن

 لهارثكأ هل أ ةلكلا ا 20 .ريغال ديدشتل اب”يعو | اهضعب لصتي بعشو 5 نوذف وذ يا نوجت 1
 وهو يع 6 يق ةنال ليغ 2 لا فيت ء ةغلاا .فافنل الإو لخادنلا نم نوكي نرا 0 .٠ ضعبب |

 نب ةنالكولخي الو لوقا 3غ نم لوعفمف 7
 ةررتك لعافلا داب ةييشم ةفص نوكي نا لمحي ةنال

 يف ريثك وهو. مزال يش نرم ةذوخام اهوخنو سو

 قلل هيباطلاب فا ريتش لسو ل امسسألا
 ذئاع ينطعب د ضيرفلا نا

 حودمملا كدا بن 000 نا ند

 ندو ١ هب كالو حدمأ َنإَوَم دريوقسم نيزح رعشل أنا يا

 اقل ءيش ئا ةانعمو . ”يلحا نم ”يفلاا ىف ١ د د 3 مهاقما

 9١ اسر واخلل هنا زراعقالا كح نم "لما نم هرشلا | نجح
 ةلذعي كلذ عمو هموم ىلع ةدعاسإال ةنأ يا هب ىتب»

 ]يو انو "يللا نم "ين يش ثلا ليو ضبا لاقيو . هم و

 06-5 لا لوق نسوا "يلح ند وغلا ديمي راكأو ةنزحا ( يواو ) وجت را

 يشل ابو ٠ نزح اك جب لجيأأ حو 0 مخي شو

 .هب صخغف 4 ا ةِ ضرتعا

 ةعقواو ةءاغو ةرهقو حشو ةبرطاو ةنزحا جا 'اجنا
 اًيحاشت اهجح وز لع ةأ 0 تجاششنو . و ْن رزح 1

 قلما ُِ ضرتعا امو ل دصم [شل ل زاختو 1

 ردصم لصالا يفوهو ٠ علبلا نم عنف هوحنو مع نم

 *:اههم يصغي ناسنالا نال نزحلاو ملل ريعتسا مثوب سف
 هيلا وه ئدنع هل لاقي . ةجاحإو نزتملاو اللا وجا

 الك بهذ ةنع عرفنا حو

 ثنوم ةيوجت تل | * كلسملا ةبعص يا اوت ةزافم + ةجاح |

 لوالا ع 0 اودع يف قو. :يوجتلا

 يشل ا+ نوت اهتيناربعةهغنوسا وأ ةديجتىفعمب قوقبحنم |
 دق ةبلسل او .قأ زحاو نؤوغتتملال عنز ز لع ءايآ | فيفخت

 كلاذكو ٌنيزح وا لوغشم يا جت لجر لاقي. يو

 ةفوخ يَشااةليو دّربملا لاق. ةلعق نزو ىلع ةيجش ةأرما

 يح هيو با ص لذا

 يخل نم "يبخل | ليو ايف
 0 لزوم ربع ا ينرتلا- جر

 ريظلا ليوطلا وا نيلجراا ليوطلا وا ماظعلا ةماخ عم

 ةمئاللا جيرلاو ىّمَعلا - انااا تا ييعتلا
 ةيئانلا جرلاو وللا تنم داجوُجتلا + بويملا 3

 تلوم
 ( ءاحاب لّوحتلا رسل و ااا نعل

 سانلا نم نيلجرا| ليوطلا

 (ةيَمن) راح اهرشق 0 ريد ضرالا بحت

 ةغبصب بحتو بجنب 67 بنو بحل ةنول بحتو |

 .رنس وأ عوج وأ لازه نم ريغت ةيوت و اوت لوهجما

 كبرفلل دشناو .ريغت ةممج بش + ماوصل | يف لاقو

 بلون

 نا



 نجح مج

 7 ىذلا روهلا نب ةطقعم 4 يفعل 0017 ةّيه ْ |

 ةيبرعلا ةعاجشو . طيرفتلا وه هسذلا نبجإو طارفالا| |

 فتتيببالكلا تعيس ديز وبا لاق و. رتعاتبت تاذ يا أ

 .لوطلا عجشل | د ةارملا هب فصون الو عاج لجر نولوقي |

 يلا ترب ديوس لاق ..ئاوتلا لاني ةعربس بالا

 لهاك ا

 3 نيف ِض الأ بالصب 0 لع اهانيكرف 0 ا

 عت لجو . لاما نم نونجلإو ةعاجشلا وذ عجشلاوأ

 رب أ قورع يشل او. ان ف يا معاوالا ا

 ةءاجنل | تاذ 2( ١ د بشك لأ نم ذأ ةيلهاجلا ُُ |

 .غئاوفلا لن ةعيرس ةاعجت ةقانو . لوطلا يا عجشل وأ
 يفنحلا يلا لوقو 1

 هدة قابس
 انعم مرق سبيعلا دج ع اذا ْ

 .لبخطاكةما ةعضن لم منلا جتا اد* بافلا ةئيرجإ دارا
 .هل داك ال كبي واضلا زجاعأا 0 اها مول 1

 ”ةقانو .امالكيفروسجا 4 رجاو . ةءايفنل ١تاذ ةعجمل و

 عيجتل |« عاجل | عجن هيجل |و. غاونلا لقن ة 00 يأ ةعيش

 ع يعل ١ 2 ةعجشأ و هلمجتو عاجنو ع جةعاجتل او

 نيج دنع ء كل ةموهذم ةفص يو ٠ عا ١تاذ

 يف اهءردمب اكةاسنلا يف مركلاو ةءاجشل ١ نوم ذي مهافأا

 20 2 ل 2 ا

 حل رهاظ بدعل 0 يتلا عب عباص الأ لوصا قو لق :قو١ كفانا دنع هانا د هدشو مادقرلاو ةءارجأ هح يشل | أ

 امعوني اك ءاننلا فل دلاور ب نودع ل
 يدارغطلا نيدلا دريزرلا لوق هيلعو٠ لاجرلا يف ا
 اهب ماركلا ثيداحا بيط ناز دق .. |

 لع نمور نيج خو ا ش

 عئاجت ج اهمالكيف ر ىسحلا هن نايل ضيا ةيغلاو ادأ

 نم عجن لكلا ةنسو ليضفت مسا عيال # ِخ 8 عاشو ا

 هيج هيف نمو - َج ةاعجت ىثنالاو ةعاوشل امد . م 3 ا

 ليؤطلاو تاما فيم 57 نعل و:دسالاف جواك ا

 عجاشالا دحإو عجشإلاو اضبا عجشألاو هكاكلم مقل ا

 . انونج يهتم عجل .نكأا رهاظ قورع يف لدقو
 ةءاجتشل ا يف بولغملا عوجتملاو

 ليوطلاو ةقنع وا ناسنالا دسجو دسالا مج
 قاحالل ةدئاز كلذ لكف مخلأو

 * امافن يف تعرسا أع خجلا اهئاوق ةبادلا توت

 || نيعل اب عجتالا باوصلإو ىلبق ة.مرلقلا ل اهلا نم غجنالا

 ةلمملا
 شاوداا اقبخلا لاوطلا من هللا ]و .ك الها 0

 انت انالف رمالاو. ١-0 هن
 م رز 2ص

 نوح 0 أنجت نجني نِدتو نجنب نوتو .ةنزحا انوجتو
 راص رخل 5١ نش |و . ةنزحا ةنجتاو رمالا ةنيش * نخاش وهف

 || »5 ا 0 فلا رجثلا نغتو.ةجاذ

 ة وا يدإولا يف قبرطلإو.نجاشلا ثنوم ةنجاشلا

 رعاشلا لوق يف نجإوشلو . نجاوش ج العا
 مي اسي موفلا ّيوع تيار 1

 نيج ةافرطلاو نجإوشلا عل
 ٌة قيرطلإو ٌردصم ن نجلا 5 رهشلا ةريثك ةيدوا يش

 اي نا للا ةنمو . نوجت جمالعا يف وا يداولا
 نب ةخاط نبدا نب 0 كخألا اذه لاق نم لوإ اون 2

 ل اقب نانبا هل ناكةنا كللذو ٠ سازن نب رضم نب سايلا
 اد ةضا لبا هعيرتف ديور تأاو لميس ودعا
 اهدرو دعس اه دجوف اقّرفتف اهبلط يف هينبا لاف ليللا

 اراك سك نب تب كا نان اهيلط يف ابضام د ديعس قبو

 .اهذخاو ةلتقف هيلع ىلإف اِهاّيا ءلاسف ماو 7 . مالغلا ىلع

 ماقاو اًظع اًءزج هيلع عزج هيبا نع ديعس أطبا الو
 | اللا اكاد عاياذا ناكف“ هءوجر عفوت 0

 يف كلذ عجار )لَم ةلوق بهذف ع مادعسا لاق

 ثرما هب يف اكس اوف جيش نأ م( دعى
 نسحلا ام هل لاقف. امفرعف ديعس هنبا يدرب 4 هلع ىازو

 الخ تنقل لاقف اءتذخا نبا نف نيدربلا نبذه

 لانف . عن لاق اذه كفيسبأ لاقف .امتذخإو ةنلتتف

 وو١ ١



0 

 نيرركلا نيب ابو فلتر .الإو رددم رجتل ا + رش جا

 غماصلا وا 2-1 هاو | منلا 3 نقذلإو لحرلا ن 1

 50 007-5 | ملا قبطنم نم قامو ١
 نيشلا فةيوَش | فو راو راجت شور وتو راجشأ جنيحللا
 يسرا هلال زقه( يرحل ميحاو داضلاوأ

 .ٌردصمرجتل او.ةآيااو فاكلاو فافلإو 35 ميلا تأ
 ”يضخوهف هل قاسال اءاماو. قاس ىلع ماق أم تابنلا نموأ

 راو ديف عنا از ليسولا قسرا

 ردوع قاس هل ناكام وه لبقو .ةنعزجت وا ءانشلا مواقأ
 لعادتلاوب يس. رت ض :رالا ىلع تبن ام مك

 زجارلا لاق .هناصغا|

 رجل ا وع اذا ملا اهلعي

 رّرَض ملا اهماعطا يف ليخإو
 تابتلل رتل اهب ةخارّجشلاو .ساجتا جةرّجش ةدحاولا|
 : "تراكتو: ا ميلا لادباب زكشلا لاقي دقو .روكأللا|
 تابنلل رهشلا هارجتلا #رب تلا ريثكوا رجثوذ رت

 5 1 6 دك ١! فو .ةرجش اهتدحاو روكألا ظ

 ةبصقو ارجو ةرجت ٠ .ةريسي فرحا الآ لاخلا اذه لع ْ

 ناكو لاق . ةافلحو ةنلحوةافرطو ةفرطو ةآبصقو
 ةفل اخ ماللا رسكب ةفلح ءافلحلا ةلحإو يف لوقي نيدحالا

 كل ذكو ”عجو دحإو ةارجثلا هيوبيس لاقو . !هتاوخال
 تاذ ضرالا هارْجشل او.ىهتنا هانلحنإوةافرطا|و ةابصلا
 ةنمو.اهبرجثاليتا١ يا ه1 درملا |مضيفنو .ةنرينكلإو رجشللا
 ةطقنلإو ةّرملا ةَرجتل +ةادرمو ةارهش لكت عطق طوق
 عرض ة رت .نسحا امو . مالغلا نقذ يف ةريغصلا

 .ةمحلو ةدلجو ةقورع وأ و ةردق يا ةقانلا هذه

 .تارجتو تارت جرجتلاو رج مشل |و ةرجشلاو

 انينطرع هل لافيو : قرولا بغزم تا ميرم ةرجتو

 تل | ةدحا ةرجت

 ياريخ ةرجت نالف نولوفيو ٠ مره روخي ويم ةماعلاو
 . ةلمم اًنيس نيشلا نول دب ما ريغ جفانملا ةنم ىنتت

 ةّكيه ىلع مسرت عيضإوم نييتطنملا دنع سويروفورب ةر#تو

 سانجالا اهيف مسقنت رةره
معالا ن٠ ةلزانتم عاونا للا

” 

١١4+ 

-- 
 .صنغل اىلا يوتنت ىق 00 هع دقبتفا دام لا

 ىلا ىلعالا دولا يو 1 اك ةرجتن كلذكو

 حالاددا ية ول ]و .ارج لهو مدالوا ىلا مث هدالو ا

 للا ئع يتلا يف ةوحلا ةرجتنو ٠ لءاكلا ناسنالا ع وحلا

 ريا ةقرهعم زج اطل انيو. سودرفنلا يف مخ

 رتل | جري 5 ضراو ا 4 تملا ة رو ركل)و

 لاقي ٠ لبالا نمو سانلا نم بيرغلإو فرات |
 زم سب ا حادق نب حدنلاو 3 بسب رح يار 00 مانو 1 زن

 .رجثل اربث < يا ريجش ةراكبو .ئدرلا بحاصلاو اهرجتن

 يو .رهشل ارينكيارجثا 6 « كلذ ةريجش ٌضراو

 اذهو . كلل ذك دارج ثضرإو .رجا ردإو لايالو حاصلا
 رجلا ثينم رجتملاو . ارش رثكأ آيا كاذ نمرجشا ناككا

 يف يربرحلا لوقو .رجاشم ج بجشملا رجتللاو : ةعضومو

 فتي رنسأو. م ودا رجاش. دهشا ةيدعصلا هتمأقم

 عض ا 2 عج 01 دار ١ ارأ.م وصوللاو - موصعملا

 ظ دوك ا 2 رجلا

 رج“ 00 9 .رجاشم

 لما 1 بدو 9 انكتقلل 57 نكن

 َ | ةّميهب شوقنم 3 ”جابيدو

 | لجرلا وذ يبلغ م ع

 3 0 ع د« اعاجش 0ك دا عجن“

 ع 1 ارد دم ك5 8 ١ ةرجاشملا

 ىّوقو ةءاجتن
 ف "و عج ةعواطم عجشأو ٠ اجت كنا لاق واةبلق

 ظ ديدشلا مِنلا يرحل نييشلا ةقلذم عابشلا *«ةاجشلا

 ران زو ضيا ةئأثم ةعجش 'جسابلا دنع بافلا

 ىاركّذلا وا ةيحلا ١-1 ادق عاجشلاو * ناعجتو

 . ناتو ناعجت جريغص اهنم ببرض وأ اهنم ثيبخلا ٠

 بطاخي شارخوبا لاق ٠ نطبلا يف نوكييذ!ارفصلاو
 ةتأرما

 ةنيملاعت و

 رمعطلاب ميلا

 نطبلا لا عاج : درأ



 ذيع
 00-0 3 هم ايو بيغ 2 كيرا

 م و ارق ةضعب ناباف لاا 3 3 يلا

 ا 0 امدح يا باش ةئ نقلا بحشو ١ حرإب نا 0

 .نزحت لجرلا بجنت * تأمو كله ابهش بجنب لجرلا|

 ليف ٠ ضعب يف ةضعب لذدو طلدخا + كلا بجاشتوأ

 *ا ذظإو لاف مسا بجاشلا »< باهت اهقلا نم ذوخأم وه

 دادسلا بايغلا+ ياخ ثلا ذاب 00 .راثكلاأ

 ا عضو ةبوصن م تابشخو اهريغو ة 4: نفل 4 سل
ْ 

 0 6-2 ا ةجاع / ]و ردصم بعتلا ا باي ء 0

 كلان ع صد هيف كتر سباب داو تيبلا ا 3

 جاع اولد ةلئسا نو ا مطب داق 3 طااو لبالا ظ

 ىا ٍِض ره نه بميصل ع و نزحلا بجتلاو . بوش

 ءاراا مج قّلعب ثالغذلا تانبدخم 0 !او 9 اتق

 ره تاذ يا بوجت ةأرما * كلل املا بهتلاو .ةوادأ
 ةر ذا تابدؤلل باجغل ا بجتملا د6 هب 5 قلعتم ايلقأ ْ

 لم يلا د ا ةوشلو هي : يار كش 3 ْ

 : هج زم ءاكبأب بارشلاو .اهبعطق : ةزافملا ندافو ةئقش رجلا

 ١ * مئات اك 2000 لورا 1|

 .ويلع م مك رمالا ع ةراكلل دّدَش هج ىنعم اه"
 يشل ١ ع موضعل جات و ةةدبافر موقلا جاشوأ

 زجارلا لوق اب ما 52 ١ ةحار <-اا

 هير كءاضع نا ا

 ال ف

 نم وريغل اع لق وأ

 ا ع الج

 قا ةمونو. ا 8 :نالف رهغشإو 3 0 كح 4ك د يف تركذ بنارم رشعأ

 وأ جدولا عا + ةع َّط رذملا لجر غ0

 || فوشكم .جدوملا نمو سارلا جو

 كيج ا لمان 5

 خلا شالا + جوججنملا ميشلا « لوطلا|

 وشل | رثا هنيبح ُ ناكأأ
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 ْ و تانآ تلو عضو يو تح ند رسل مثار طااو . هاذاو هيلع دنا يثلا هزوتا - نوت

 عضري التل يدا م ْ لمت دوعو 3 الل سورا سيئلا هر ما لاق. اهرط ه فعض هايل 6 ماتالا لعل

 تيرا املأ دلل ماع
 تيد ل ذأ كرات :

 ىا ةذبشلا نع لودعم ةفيعضلا ةرطملا ماطقك ذا
 | يو ةفيعضلا ةرطالا ةزهشلا عالقملا نعم ذاّوثملا نع

 ظ دال ذاهنملا د ةدغلا قون

 | يف ةنمو .ويف |وعزانت اروح يع 3 66 1-2

 | نم مس مقوام ةيح يا معني رت ام يف ءاسنلااةروس
 ١ رجعو . فالدخالا

 دف د5 : : 2
 2 هو ٠ ف ردو ةعفدو ةعنمو ا رهالا

 | نع انالفو هلا ةطرر ارت هيلا يش

 | ةبادلا ادلاو

 و دع لاو افاد نيت ع اًمكيل ماهل برض
 | ىلع ةحرط يشلاو .اهناصغا نرم ىلدت ام عفر ةرجل أو
 ار رجنن لجراا رجتو وب ةنعط را اب انالفو .رجشملا
 عضو لخنل او . ارث راص ثابنلا رش * ةعج رثك

 اخاشو# ذاب مراتك 5 الا ةديربملا ىلع ةقوذع | يق

 ..هءزان اًنألف ٌنالفو .رجشلا عر اًراعشو ةرجاشم لاملا
 رجثل ا تتبنا ضرالا تردتتإو لخادت .يشلا رعاشتوا

 مصاع تنب ةطبر لوف ةنمو٠ ٍضعب يف ةضعب

 اوظفاحو ييرح نع !اوماح سراوف
 ةجاشتم انقلاو ايانملا رادب

 اونل اخت موقلا رجاشتو ء-ضيعبلا يس ةضعب لخادتم ينا
 .راجتالا كابتشا عازنلا هي اوكبتشا هسا !وعزانتو

 || ةمونو- مدقلو قبس رجتنإو . اونعاظت حامرأ اب اورجا.شنو |

 | يكف علا أورجا شل ىنعمب يلا رجتشإو . ةنع قات

 هوذا يق روبا ل6 .هتفرم ىلع كنا هنقذ تحن هدب

 اًريتشم ليلا ا

 0 بكر»وأ

 ظ 00 2 3 ي+ ذتالظا ذاف

 )| ى؟ي



 ع 1 0-8

 ةضور فصي رعاشلا لاق .ةاتشلا رطم | ردصو ندخلا عضوملا اتّشلا * ءاتشلا لصف مدق اذا يا
 ديدبو عدلاةاهزكابو عييرع# ١ | .ةنسلا | نم روكذملالصفلاو ”دصم ةاتشلا * يداولا

 ع دا حل

 اهرابصا ىلا اهالمت ءافطو .ةيئنأو يش ج درام ليقو ةوتش عمج وه دّربملا لاق

 زجازلا لوق ةنمو .ةنامزو ملا عضوم ةاتشلإو ىتشملا | رابثعاب ) ٌيوَتَسو ( ةوتشلا راببعاب ) ئوْنَش ةبسنلإو
 لفل وعدن ةاتثملا يف نحن  |ىنعمب ةلعتست ةماعلإو .بدجلا ضيا ةلتشلاو . ( ةاتشلا

 زرقتتي انه .تنرحالا 9 اونا يز"تزطبا ةلااعتلا ٍفَع لؤعبو رطلا
 معثاعم يف يعسلا سرع سانلا سابثحا دنع اننا ينا | ثيرحلا لاق .رم اكل وق يف ائشلا درفمو ةّللا ةوئشلا
 خالو اجناوَح ىلا 7 لها عيج > وعدن رطأأ بيسب ياببنلا ليختا ديز نبأ

 2عغ يا ةاتاشم ُهَلَماعو - ضعب نود مهضعب ةوعدلاب داخل نبا نيابي ابا كيل
 ةاناسم ةلماعك | :لحلا نمزلإو ءاربغلا ةوتشلا حا

 ىهو هقروب غب دي ريغصلا حاّدنلا لثم رت ثّشلا ضرالاو . حاب ١! ابيف ٌثمهع يتلا ءاربغلا ةوتشلاب دارا|

 1 كاربت اهو لاوعلا لاو هانا قررك هيلا عرفي, يقل وتلا بحاصو .رابغلا يعيف ةسبايأ
 زوج يا ربل زوجو . ثاةش ج ةفررشلا ةئيك يقبف لبحلا | أيثاطا ةر د نا ياخ يسلك ولا

 كرشلا هأوقب

 فرح رّثغلا مواز عنا از دز ةيرع ترْيش هجياوح نم يدنعو هاتشلا 12 |

 ريثشلا * ةيظشتم يا ةرش ةانق * روثش ج لبا اَّبَح انناجاح نعرطنلا اذا عبس
 فالك: ناضقلا نئاق ا

 ةلوئش لثذت تلو ًالَتَش لكشن ةعباصا تلقش اسكو ”عان ٌفكو بابكلا عم ظ
 ظ لديم وه ليق .اهظيلغ يا عباصالا لّدَش وهف تظلغ | ىرت اك فاك ممم ردحإو لكل وا نال كلذ اه ليف

 ظ 000 هلوقب ءاتشلا تانك اهاسوأ
 ارزق هي رثعب تقسو انس نادت هك نش اًييسادَعُت عقلا تافاكو |

 1 2و نم ةرفاظما تطلع نيغبلاو ةظلعو كنشح 1 ءاقلب ةفاطرو انو

 يا عباصالا نتَش وه لافي .ظياغلا نشل * كوشلا يكسيكلا فاكب ترذظ اذا

 زجارلا لوق ةنمو.ماللاب اهلختك اهظيلغ : دياب ادرفه كلذف

 رمادالاو ديفل اب يندعوا هلوقب ٌيريرملا اهركذ دقو .رانلا ةاتثلا ةكافوأ
 رمسانملا ةنثش لجرف يلجر درب نف هانشلا ةكافرانلا

 'نديللا هربا لاق ظيلغى ا نيسؤضع لاقي كاذكو | لظصيلف اًيتاش هكاونلا لك
 ةناكن اش ريغ صخرب نطغتو ١ ةيهش ءابشلا يف هكاونلا نا

 لمع كيواسم وا يبظ عيراسا ناب عنا وورعلل نانا

 اا اقتل ال اك يضاولاردص كلا برع ٠١ | وتعمل نمل و عمعملا رطم اضيا يوعشلاو! وت وأ

 ا -ٍ

 (| ١ ظيلغالو ندخ ريغ يرط رفاكب لوانن يا | ةعوتَس تيب لاقي ٠ رم اكبيوساملا يوعشلاو يوتا[
 ظ

 ظ نانقل اه لب يفيعص# | ؛يّشلا + اًقيض عطقنيو اتش يرجي يذلا وه ةماعلا دنعأ
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 ريثكلا قباط امناركلل اسملاو ئونلا ىَش ىلا ليلقأ

 . ةقّرفتم لئابق نم يا كَشءوقو . عمال ظنل ليلقلابأ
 ةفلئخم يأ 8 ةامشاو 1

 و هلع الفوأ

 ىلعالا ىقليالف لذسالا ةنفج بلقتا وا .اًيخرتسم ةلفساوا|
 ةنيع تّريشو لوهجملا ىلعرتش افيو ' ةقي | ا ترهظفأ

 وب رتشو» ةقددم ليفسلا ةيفش تناك الفرتشو . ترشوأ
 2 هب 0 و 0 2 اعح اهرتشا أو ةنيع 16 ا كيسا ا

 ريثكلا ريئشلا »< هارتش تناك ةنيع ترتشنإو .ةباعوأ
 نمتسلاو ةةضمارتملا + ىلا هيلا وتلا

 فذكض يفلإو مرخلا عاتجا نيّيضورعلادنعو .بيعلاو |
 رعاشلا لوق ةنمو . ناءاف ريصيف نايعافم نم ءايلإو يللا(

 ربع اونلخ ام ,ققو اونامدق نيذلا يف

 ردص يف تبار اكرعشلا رحا نم جّرَما يف نوكي وهوا

 ةناف وزع تفالض قازعان لقا و رو ةنانا
 ةَرشلا * لصالا بسحي نليعافم نايعافم نزو لعأ
 رتشالا * ةازجمتلا 3 ارملا ةرتوشلا * نيعبصالا نبب امأ

 ج ةآرتش ىننالاو كش هب ام رعشلاو نيعالاو لاجرلا نم
 رتشأ

 أو .عوجوا ٍٍضرم نم ٠ عزج أتش عتشي لجرلا 3
 + ةفلتا ةغيشأ »ع ا هّنطو مي هغاشي عب

 رخآ 1 ناكم يف سّرغبإ كا ة ام ةلتشلا ا

 رزب هيف عزب يب يذلا ناكملا لتفكا 3 اهوحنو رضاك

 ناكم يف عرزنو هتان دعب ملقم 00 توتل اكربتأ

 .ةيظعم ريغ ةلدهتم ننال كتاكنم لوما« رت
 ةماعلا مالكن م كلذ لك

 .ُث

 و

 ةيقلع نب دبعم لاق .ار دزاو صقن هيف ارد طبات لوقو . هدصاقم فالئخإو مدئانع قارتفالأا

 او ملحيو انيدبا لهجتو
 .لكنل اب ال لاعفالاب مشنو

 4جو 1 هب رك يأ اميتش ناك ةماتش من ممل لك مشو

 لج رأأ متشنو٠ نا امافت و اتاشو ٠ 3 ةئاشم اش ٠ امنج 2 ةنيعو .ةعطق 0 هرتشي يباع« ركش

 دبعم لاق. متاشلا ماتشلا * هل ضكرعتو مشلاب كك ا ري يثلا راشو ْ ٠

 0 نذاا يشم 0 لفساو ا ٠ 8 هيايع نفح ا رلاو /

 انتارس تمنش نا ريهزل لتقف
 مدتها تييماشب انسلف

 اذا كار 5 هللا ميلا * سباعلا دسالا ةماتشلا
 | »< اتش 0 م ند ملال ةيتثل | * سباعلا كسلا |

 سباعلا ا اق ل وعش مسا مشل

 | * نئاش وهف 2 هج انش 5-5 بونلا نش

 ْ ةاغل اب ابن يأ 2ك يف 0ك .٠ ردصم .نتشلا

 ظ 0 . نيل يل بوش ثبوثو .نتاشلا نوتشلا *ةثلذملا

 | عج ١ ةغيصل نوتشلا سوماقلاؤحن قو . يدنفا مصاع يف

 بايثلا نم ةنيللا
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 اتشو. اتش وب ماقا (ٌيواو ١) ىتش ونش دلبلاب اتش

 يثأع :دجا موقلإ :راتنلا يث لذد نالفو. 3 ةاتشلا

 ع #3 ءاجشلا 6 3 وهج ّص ولا يش و9 ءاعشلا

 ا ةاتاشم هاتاشو٠ بش هيف ماقا ع 0 ةيتفتدلبلا يف

 .ةاتشلا يف اوبدجا انشا هول ىتشاو .ةتش ةلماع# تو
 ظ ينبفكب يأ ينيئخب *.:11 اذهو .ةآتفلا يف الخد اوتش
 0 20 لاقي. ملا ١ ا

 فاعلا نزف: ةفاع
 اتاش بلجلا لآ ىلع تازن

 لهم ٍنءز يف ناطوالا نع ابيرغ
 لوصف دك انامل بدلا يا ةاتشلا يف ًالخاد يأ

 راذأ1 1 ىلإ لوالا نون نك وهو ةقئرالا ةنسلا

 م يناثلا نوناكو لوالا نوناك نا روهشملاو
 6 د ا نوراكا | مهر تكلا كك 2 2

 نعاشلا لوف 2 و١ هاتشلا 4 ربشالا و هيأ ةحتتم هو ةيتشمو امتش ةوتشبو ةومشل ةيبتش

 معلا ةمروي خشلا ناف يفومفدأف ةاتشلا ناكاذا | امبريغلا فصو متشلا تانيرعنلا ينو. ةيتشلا مسالإوا

 ااا عل |



 تنش

 ةيبشمو ةبيتشم رومإو .ثداحلاب ٌةولثمو تاقولخلاب هللا
 ةلكشم يا

 دعب ءاضا ةهجوو.الع (ةىواو) اوبس وبشي ثلا امش
 + اه دقو ايران ليقول اهلجر لع تماق سرت راغت
 لع فان ىا ةلبشإو يشل حو, الط ءايشإ ها

 .ببغمو ىشم وهف بيغ سيك دلو هل دلو لجرلإو
 مانلا انالفو ةعفد وشل ةىتلاو

 1 وهم ادار ١ انالفو َ ةزعاو 0 |

 اديزو. ووركم

 لال ينللاو
 وا سف

 لاك نانملاا قيقظاعلا نورئلاوهارثط برقع راندا
 دايخ د حو ملل كلباع ب .: موقل

 برقا لع“ ا يهل 0

 1 كلو هيلا تفرض م ريغ اهتربإل كلا

 لأ ةئاخد ارو ير ةوبش تعج 0 1

 هل دلو يذلا يبشملاو ىلا * ةوبشلا لاقيف ةدئازا| ازا

 ياللا 1 د مم هل ريصي ةابجن - ١

 :راصحلا ىزناة ةيبشل اهامش 5 1 اهببشي س .رفلا ىَش

 الا حالطصا ند وه 5 اهيلع

 ا
 ةفرذو هع وه كد 5 5 وأم هندي 0

 نائف ةتشاو 0 1 0 د 0 ع 0 هو ق ةَرفخف

 لمخلا 0 وعي 702 اوقّرف يا 5 وق ىل 27 : قرف

 تاتشلا *ق فن اًناتشتسا تشنسإو اًناتشنا ثعشناو انةشن

 ّئءاطلا رسم نبا لوقف : ندعم

 ماع ببرح ند 0 وو انكرت

 رماتشلا رمالل موق ايلا

 تان مولا ءاجو .ردصملاب افصو وهو حجل يا

 جلا ىلع هم تكرم وهو. نيفرفنم انامل اتا
 ج قرفه يب ا م امل 7 0 جايب 4 تميب يراخك

 ةروس يفهنمو٠ نوقْرفنم يا اتاعشا اود لوف كاي 5

 نا ىهحو :اناتنا سانلاردصي نمو ةارإرلا

|١٠١6 ٠ 

 5 ةعاس ب رقعلا ةايشلا + بايضل ١ ايلا # 2ع ةلقكاو

 دابا 2601 ةبو لاق : ككل

 كمخس

 ناَتَش +« مش نم انعجج يذلا هل ناني 0 وضع

 لعق مسا ةاكذلا نع اك لق وتلا 2 أ ا

 هيعفر ىلع فك« نون 02 اع هامش لاقي. 0 ىنعم

 ” 1 اهدا ام ناش. اقرظ هبصن 3 ءاهمضن وًالءاف

 لاق حاصلا هي لاقو ءامهيب ام دعب يا ٌةوخإو ديز
 رعاشلا لوقو لاق .امهيب ام ناتش ل اقيال ةيمصالا

 ىدنلا يف نيديزيلا نيب ام نآتشأ
 رماح 2200 دب

 ىثعالا لوق ةيحاو . جب

 رباج يخا نابح ٌرمويو اهروك ىلع يويام َنآتش
 يناثلا اعانثاو لوالا نب 5 < | هنن يف نا رهاظلاو لوفا

 قفوا لوالا نا ىلع . كلذ يف هجولا نبي ل ذا ام كغ

 ناتش موق 4 2 ٠ ل اعتسالا يف رهشأو سايل
 لل اف .تّتش نع ةلوحم ناتشو.ىهتنا ىرثلاو ايرنلا| 4

 ىلع لدبل هانا ىلع 00 | ةينفل | يف نونلا ىلع يق يتلا

 هنا رهظالاو ليق اذك .يضاملا لعفلا نع رع لوحي ةنا

 | اك ةنال تش نعال ةريظن تزال ةنال تتش نع لوح

 بابلا اذه يف تاكرتملا اوظحالي ل مءارهاظلاو .هفالخم ا ن

 ”0 اوتنم اذيور.نال ةنع لوقنملاو لوقنملا نيب ةبنسانم

 نمو :اهيف ةبسانم الو زَّدحا نع راذ>و ار ليضررا

 كشو نع نالوحم امهاف ناعرسو ناكشو ليبتلا اذه 4
 اقالطنا ك اذ ناعرسو اًجورخ اذ ناكشو لوقن ٠ عّرسو
 نيذلا سانلا نم ثوتشلا * ( عر س يف كلذ عجار)

 نيب ام

 ش

 ظ

 انوش عيجي ساجلا نرا لاقي .ةدحاو ,ةلببق نم إوسيل

 ” نال ودصم تينشلا * ( ّيرهوج ) سانلا نر

 انيتش ثتدرطإو اهم تءاج
 انينضتلا عطاسلا رينت يفو

 ةروس يفو .ىضرمو ضيرك قَد ج جلا أ يا تينش رو
 افضو. 00 ب ياش دل كي عش نا دلل

 هيف يوتسي ردصم 5 تتيح نم درفم 0 يعسلا 2

 ةقرذتم يا قش مجولقورش د ةروس قو عمج او دحاولل| ن



 ظ هباغتو .ضّرعلا يف داحتالا لبق 3 كنكلا ف داخل وه رارملا لاق |

 ةتلح هدي ىلا رورزأ نيدت |

 اههيبط روفرب اهاوس هبشلا نم ا
 ل رهحا فيطل 2 50 تانن اًضيا هبشلاو ا

 دنع هبشلا هجوو ٠ ةيباشملا نس 7

 غي ةءاجنل اكوب هبشملاو هبغملا ويف كرتشي ام نيينايبلا ||
 .عم ج يف ركذ عبجما هبشو . دشالاب لجرلا هيبشن 3
 ىخن يف رورجلاو ثاجلإو فرظلا ةاحنل | دنع ةلمجل /ا هيشوأأ

 ”هأنعم ل ةيتنو . .رادلا يفوا كدنع د ديزأ|| أ

 ىل هاضعلا رت هبشلاو .اهوحنو لعافلا مسإو او ردصملاكأ||
 اغلا ناببشلاو ديفا * نيحايرلا نم ماَقلا ماماثلا|| أ

 .روكذملا كئاشلا تابنلل هيدلا ًاصيا ناببشلإو .رنصالا || أ

 ناهبشلا ةلحإو ةناهبشلاو ةناببشلا *« هيشلا نايبشلاوأ| أ

 مسا ةبيشلا ليقو .لثماو سابنلالا ةبقلا *ناهبشلاوأ | )أ
 يطفو مارحنإو لالا تيي ام فو هابتشالا.نفأأ

 م ليقو .باوصلإو

 اننا تانيرعتلا فود اة م اء يه ليقوأ

 . تاهبشو هش ج الالح وأ مارح ةثوكن كيتي ل ام يفأ

 نم كرذغت هنو ةقاماقم ةنيدس اة ير.رحلا لوقه بلل ]

| 
١ 
1 

 تناثب نيلو:تتانلا هبشي أم

 ةايسويملا ةجدور تابعللا قوس سلا تاوههلا قولا
 الو اًمهضو حالسب سبل اب برضلا دمعتي نا لهنا
 تبقي ام لعفلا ةيس ةينفلاو .حالتسلا ىرجت يي رجأ ام

 ءاعو لج نط الزاد كيذا عدا
 2ك فان ليد رمايقب لّصعام لحاف ةنبشلاوأ ١

 ةتارما ةوطولا نظي "نا كلملا ةببشَو: با ةما عطوكا

 هلم يا ك اذ هيبش اذه لاني .لثملا هيبشلا * ةتيراجوا
 ىذ لكش وه ةكيطا لها دنع نيعملاب هيبشلاو .هايش ج

 ةمئاق ءايإوز الو ةيواستم ةعالضا نوكتال عالضا ةعبرا
 :ةاياووو تفالصا ندر قيلباقتم لكى واستب نكلوأ |

 ةئيطا لها دنع سوفلا ةبيبشو ٠ هيوتلا ثوم ةبيتقلا ا

 ةيوازا ةيواسم ركرملا دنع ةيوأز رثوت يا سوفلا يش ا
 نييلكتملا دنع هباشتلا * اه كرم دنع سوقلا كلت اهرتونأ|

 8 و ناةَمإ

 ةمر

 1[ ا

 |يقم ذاثلا 5 5 ظخانلا ديم ب تت ََن ١نيميديلا دنع فارطالا

 0 يا يللا لوتكيلاتلا تيبللا لوا

 اهنيبو يفد هللا راسو فيز
 هير سانكلا مارا ةيشع

 ا اهتيب ناريجل تأ اق يأ ميمر

 ميم َلازي ال نا كل تنمض

 رما ةكراشم ىلع ةلالدلا وه نايبلا لها دنع هيبشتلاو
|| 
 أ

 | ١ تيما كم وُ ةراعتسالا هجو ىلعال قع يف رخل

 2 هبشملا 55 يناثلاو ديز وهو هبشملا وه 0 وألا رمال اف

 (| .ةءاجتلا وهو هيبشلا هجو وه نئلإو. دسالا وهو | س

 | دجتلا وه نييلكتملا دنع هباشنملاو . هّيشملا وه لكمملاو
 نوكي يذلا سانجنا وه نييعيدبلا دنعو .فيكلا ُف

 .| لوقك طفملا يف اههقافتا عم ابكر م رخآلاو ادرفم هينكردحا
 ظ رعاشلا

 هيه اذ نكي ل كللم اذا

 رخآلا :لوفك قؤزنملا هل. ليق ”طخما يف انلدخا ناف

 يِمنأ ال ىوطا عنخ: كنعت تفك قكأ

 يب ثنا و ةودحلا يد وعن ىتح

 ا ٌره دقو لا دض ءابتفلاو نييلوصالا دنع هياشتتملاو

 [ةنظن 2 تاهيل الو لوقو ٠ مك ح يف بلع م الكلا
 | هباختب ينلا تارابعلا اهب نودبرب نارفلا يا تانبلا

 ظ الح يلع هلل ١ ناكو 52 اًزيزع هللا ناكو ون ابظفلا

 | انيس اطلعي نبع رش رد ترانا ناك كلذاوشو
 | لييقلا اذه نمو . ىرخالا ناكم اهنم ةدحاولا عضيف
 | قراسلإو ارفف اًموي ارقي ناكةنا يعمصالا نع يح ام
 || هللا نم ًالاكتو ابسك اهب ةازج اعهع ديل رمت اق ةقراسلاو
 ظ رقدلا ران انفي ارعا ةنه برغل ابناكو" ميحرونغهللاو

 ظ زيزعدلل إو ف اذإو ةرابعلايفرظنف . بير قابا اي تأطخا | *
 | لاقن.هللاوال ل اق نارتلا ار قنأ برعلا اخا اي لاقفريكح
 | رفغولو عطف 2 ءاذهايل انف٠ تي

 اوبيش يمالسالا قرال ارابكن م ةقرف يشمل او عطق ام. رو

 ص 2 0

 هيهاذ ةتلودف ”ود دف

 ليفت



 نبش

 ليشلا * يابشو 5 ةمعن *1:ىلا مالغلاو كبادل كةباينا|
 00 5 5 لا دأ ج ديصلا كردا | ذا دينالا داوأ|

 قولا ا ا ل
 ظعا ةيليبشإ + اهءاطتناب ىنتعبال ينل | ةدعابنلا ةطابخما ظ
 او قانا ار امدح ال ا ا
 ا اكو كم مر هدو ىوق اذا ليتم ظ

 ظ لاابشالا ريثك ظ

 مشو وف يف ماشلا لعج اَجبَش ةهشي يدعلا م ش ظ
 اًمشلا * ةيش ىنعمب يدحلا مش * د 0 كلا
 .ةما عضرب لت يدجملا أ يف ضرع دوت م ع
 مشلا * اهافق ىلا امهب ةأرملا هذشن عقربلا يف ناطيخوأ
 رعاشلا لاق : عوج عموا نادربلا ميشلاو دربلا |

 00 قوفأف ٌىاطق ين.عب

 0 ف
 اكساب 0 ضيا ميشلاوأ

 ةلوذلا فيس بتامإ

 مش ةبلق نمع هابلق ٌرحإو
 3 يل ا>و يسجي 0

 ثوم ةءيشلا * اهدربل ”مللإو ثول راعتسي دقو
 دوعلل مايشل 1 هلا # ةنيمس 7 يش د ةرقبو» يذلا
 لوق فم ملل 000 ذلا ليج ام مشا *« روك ذا
 رعاشلا

 ملا ا سرفتو بد ارغلا توص, نم قر

 مابغلا لمي يذلا ىو : عئاجلا نع هب 3
 روةحلا نم فاخي نم. بّرضإ لدم وهو . عضرب الإ هف يف
 ترف ةآرما نا ةلصا نا اوبعَز .ريطخملا لع مِدقبو
 ةنم تفاغش بارغ تود تعمس مث اذسا

 * اند *وثلاو .اتباش راص انبش نيشي مالغلا نيش
| 

 ةمدخت موقي ند نييشإلاو نييشل د لابساو هل ا

 ءارملا كلذكو . نيباشأ ج ةينايرس سرا ف سيرعلا

 ةنيبشأو ةنيبش اط لاقي سورعلا ةمدخ موقل يتلا

 ارمحالا ِنابْشألاو ئاَبشلا 00 عانلا مالغغلا نباشلا

 ةفص يف اهعب ى 0 1 هبو هايأ آش كك

 اة هكا فادياتلا رتاعراشسن وأ "هيد

 ” او ةيباغغ ةباشو# 4 اماما تال ول كر قا اذ
 .ةناجو ةاكاشو قاخوا ٍقلخ ْ لم 00 ةلفاع

 يدرك لوقو. 27 زج يا 54 نافذ هبش
- 

 قح . ةحضاولا كارانأبا قيد تال و ةيب بامان ناقل ٍِ

 . دلاوا ابداولا هبشا ام ي !.ةحرابل اب ةليللا هبشأ !ام لاقي

 70 ا

 شو اهدحأ ىكم سس كا 0 :هلل بكرضلإ 0 وهو

 كل امبخلا هج نزل الاوف) قل ةلثط | رتالا | م

 هضاو هل هللا كرتال ةتللاخ تكلل وو
 هحرابلاب ةليللا هبثا ام ربلعت نم غّورا ”ملك

 ينلا نانسالا ةعضاولاو . ديزملا نم مم ةنال ا

 لكم ملظ افا كنا نم مطوقو كول | دنعودبت
 وسرق نوعا

 هتويح يف نزيل يذلا ينإو
 ملظ ايف ابا هبشي نمو ائدت

 ثا هب هبشنو .هعضومر بغ يف هبشلا عضب مل انعم اولاق
 ' 0 تااجعاو نالجترلا هباقتو ”لجملا ىف ةازاَجَو
 كسلا لساون يبا لؤق ةتئاوان ابتلاه ريالا بتم

 نرالا لك 6-5 0 هلو را ترو جاجزلا قر
 رح الو حدف اوم حدق 0 5

 ةبنشأو 1 اهضعب هبشي يا هباشنتت طوطخلا م م وقو

 يف تككش ةلئسملا يف ثهبت ا ساو ينخ رمالا يلع
 ل قل دانا بك لحامل * ابنك
 اوقاتك ناهز عع ا و ءابانأ جالي

 يبتملا لوق يف هباثملاو

 ةراطم !(تاردبلا فاىل !كخا

 رة هاتان تاكو
 ” 1 ماا نا ىاةربنلا هلا وو وا

 ىه نيلوصالا دنع هبشلإو .ةراضنلاو ل اهلا يف اهتهباشم

 احلا هبغلاو اضياهبشلاو.. ةّلملا تاننا كل اسم نم
 "رفضا ساخن لنا قا هبشو مَبَش هنا لاقي . رفصالا



 كذ

 ردص.عابشإلا * ربولا وا رعشلا ريف كيا عيبش 0 ا
 يكمل ١ نبب ام ةكرح ضورخلا لمادع. عبشا| |

 رعاشلا لوق ىف لياقلا نمءانلا ةرسكك ئور ١! فرح 5 ا

 ًّئ وعنف ٍلناق بضعف: ضرا

 ليافلا ىضر. سباو ليتنلا ضرب أ
 تيتبفانلا نيب ةكرملا هذه فالثخا عابشالا دانسوأ |
 ردبالا لوف ىف تملا ربكلا تارا أ

 ةلتاق:كريص ناف د. ويملا ديك لع سيم |
 هلك نامي دجت ملايين لكات ناخلاك

 .ةموضم ينانلا يف فاكلاو ةروسكم لوالا يف ةانلا نافأ||
 غبلبت ال ١ دنع عاضبا عاب ثالاو .يقاونلا | بوبع نم دهدأ ١

 يف فرايصلا ءار كر

 ا

 .ةرجاه نك يق ىدتحلا اهادي ىفنت

 فيرايصلا داقنت ماربدلا ىن
 5 تنير مالا مم تلون جركل ةرسكلا عبشأ ةناف ظ

 هب نيزنابو ك د هدنع داك نب 2 0

 سبالك هدنع سيل ام 3 - 7 "8

 سبلي يي ءارملا 0 د وبا لاق. تديروكذملا نببوثلا

 سبلي ناوه ىلوقو :هب سداو ادهاز 0 دادزلا بايث

 . نبيصيق ا 2 ِى ع ني 0511111011 لّخي ضل

 يف ىنعملا لصإو .ةنيتم ةرفإو يا لتعلا عّيذم لجرو
 ةنانملا ةداملا هذه

 :رمو .ةئيلغ تدتشا آًقبَش قم كي لجرلا ىبش

 0 اة 3 يأ اغا هشبش تب لوقن ةااملاقو 5

 . ةوهشلا ةّدش قبشلا * ق ب س يفركحذ قايغلا]

 ىل و :سبالك ٠ هلئع س

 قيشلاو . ىبملا دوع يعم ريفا كرجال هيل ا
 روهشملاو يمرافز[ فا ةيشخ 0 * ةوبشلا ديدشلا |
 كلا عفو فاكلاب كبوشلا||

 يف ةضعب بشنإو ةطاخ كبش هكبشي يتلا كبش

 . تزن عابسلاو . تعبش ىنععرومالا ت تكانو تعحا |

 نال كدم ىأ كليات دسار سيل لدابجا
 تيا كانا «يفونرولاب يحب هج كياباعللا

 0 ثسبتلا ميلكا و تطانخا رومالا 6-5 2 ع عبإ ا

 ليش

 | مهلعج جرلا -- . ةكش يدع احبس تارك
 ظ 2 ونلا كمتإو .اهضايشأو كمال لخادت ُْ 14 تل كَ |

 هم تاق كف ةعواطم غل ثلا | كيشتو: ةكدلا |ورفد

 0 دلعل دربلا نم هاو 5 نويل ةاكآ سرا كعت لوفنا

 1 رود ءالأو مالكلإو 56 ىنعب ئ كا كدمات

 يفابخعب 00 ل موجل | 00 امو٠ 0

 كاش كوبرطو . لعاف مما كياننلا * ( برغم ) ضع

 داب يا ود رسولا
 ل ]ب اهيا كا! او.ةك [تانم ةنئاط كوز ئراوللا
 | ةقاطلا مالا دعك امشلاو .ٌدنلا كليبشت نم لماحلا انحا
 221 03 ءا 0 نم نابضق اهو دل

 مررت روج دس راع 1ك
 اا كبني ل ايح ةءاعلإ دنعو دايصلا ةكبش اضيا ك ايشلاو
 ال ديل ضو راعلا ىمةليج ىذلا لولا لع ىراكملا
 ااكّبَملا *« رم كك اًيشلا نم ةفئاطلا ةكابشتلا * وش ةنم | ؛

 ا ا عج
 ااه لدم ةيديج بمنرر كاش كانخ جدبلاو ملا
 اا كلل يلا ءانخلو دحلان بورش يارا

 رابالا ةريثكلا ضرالاو ةرهاظلا اياكرلاو ةبراقتملا رابالا
 اذا اًمابش رابالا اومس اهبر حاحصلا فو. ذّرجا رخو

 | لاقي. . ةبارقلا اك اد قافثوب ضرالايبق تونك

 | نم خونو لوعفم مسا كلبشملا * ةبارق يا ةكبش امني

 | تاوالحا

 || بكاوكلا ىرب ال ىتح ًاليلر صبا 6 ةركبشلا
 ا اهعلاب ةفورعملا فو. هسا 70

 | لغو تعنيف بشو ًافنالوبش ل بشي مالغلا لّبش
 | .ةناعإو فطع هيلع لبشا * مدنع شن نالف ينب يف
 | لو اهجوز ةافو دعب مهلع تماق اهدالوا ىلع هارملاو
 تكبتشا ثسذلا دسالاو لعاف مما لباشلا * جوزتل



 4-5 ا

 ةنودخلا ضبشلا * كبتشا رجتلا كيوي ةماعلا | عضاوم نم هلا اهيلا ىّداتي ضفختت ثاهنإو اهب عيابتب |
 .ل ع عا دا 200

 ضع ُْ ةضعبر ا ل تل 2 لاقي 54 سل | ةرودشلو ٠ ةياو راش ع

 جام ةداملا هذه ُِف ىنعملا لاو 4 2 قر

 ريغصلا للا ضصيريشلا

 لبالا نم عيرسلا ىَدْرِمَشلا *عرسا لجرلا ذربش

 ةاذّربَش يقنالاو

 نالفو . اَذْحَو ادع اًفاربشو ةقربش سرالا قربش

 ةماعلاو . ةقزمو ةشبع درصلا كسزابلاو .ةعادق بونلا

 ىسومل قربشو ناك للا ور لو
 قرب مكلإو قراب شلا# هذح سلجل 4 هيلع نس يا دلجلا لع

 ةناصأل أعقد ةنم ردوعب اهريغو 0س ٍلاع َر م

 ّق رابشو قرا بوث لاقي وا عطنا قرابشأ مشلاو“ نيعلا
 نم عطتقا | هو ةءالا اضيا قرابشلاو 5 طم ىا

 | عطنلا قيرابشلا + برعم 0 ل

 ع حاصل ا يفو. هلك طقم قا ىيرابش بون لاك

 ل رد ةارإفلا+ اًمَطِق يأ قب راش تنوثلا

 هيلا قاربش بوي 3 بايثلا نءو٠ ةندش ءيش

 جت ةرطا دلوو عيرضلا بط ر قريشلا| + ةلتح 0

 ةل>او ةقربشلا #ٍ ةلكعطتم يأ ار يع عقل ا هد

 مسن أ دسفأ ا و 7 قريغلا

 م لاق .ليغل ارربشلا دهر
 ةلرخا تابنو ركوش وذ رت اضيا مربشلاو ٠ مرش رن

 آلا مغنم ام ٌيدعسلا ناي

 لاق . ةيسراف نوخرطلا هبشت ةقاروأو را ل

 ىسبعلا ةرانع

 مربشلاو ةسيفن كارالا ىن هناثج ىلا انلمالح 0

 6 رك ا ريصقلا م دشلاو ا م يشل

 02 َريشملا# ل رف ل ا قدرنا

 ضيا لزعلاو

 0 د ناطيذلا طبخ نم قزيشلا

 يس ,راغل اب هدزبش

0 3 000 

 الك نم 0 .ًاليلق ةلصا عثلا ١ ضيق ع

١ 21 

 .ةمالع ضرالا ىلع 2 0 طبشب 00

 ا اا يظل زف خرج همر ةلماخو

 لبق بش طابش * ةماعلا مالك نم اهالكو .ةطرش ىنعم

 عجار ) ةلمملا نيللاب قرنا ا ال
 طوبقلاو طوبشلاو طوبشلا * (ط ب سيف كلذ
 د نسما نيل اكدوا 0 كدا 00 007

 طيباربل اكطيبابش ميلا اومّدق در طببابش ج سارلا

 شو 2515 4 أملا دنعط 0 .زوأ 1 رادصلا ى

 35 ةدلا ٠ نا ىلا

 اميشو اعبش عيشي ماعطلا نمو [ءاعط لجرلا عِبش
 اذنه ند تعبربش لوننو . عاج ٌذَ وهو ٌةنم ىقتنأو ا

 ةلفع عبشو ٠ .ةراعتسالا ىلع اهو يا

 مو 0 تبراق ه 4ع تعم 8 نآهورفو ةعابش جوس ص

 ا رقو ىنلإو ١ كد دض عوججا نم اًنالف عبشأو عماش

 ازاعتس دقو٠ 1 هامر غبصلا نم هريغو كولا | كح

 رئاسو 3 ءارتلاو م | عابشاك لثخلا ىلع ءرهاو# لا ربع ُْ

 ”ةافوتس|و انيكك ع يأ م لكلا عش ١ لافيو . ظفللا

 0 0 0 00 رم 2

 1 3 مزمز - فلا سي مريع 4 ةةعدلا

 عبشأاو ٠ كلعيب أ م مسا عبشلاو ع 23 3 دع

 0 0 ةنال عبش ر دصم يف عمل ل عوجملا د دض

 فن ربملا *( وو غو ركل اكزئارخلا يا) عئابطلا

 اتا ع . ةيبخخ هل عبش 0 هأو .ناعبشلا

 اء عيفلا وذ 0 دب اهم ند ه اهألمراوسلاو

 مم ومص

 هي عيشي د امردق م اعطلا ةيدطمب 3 ثلا 7 ةناعبشو ى عيش

 تاذ ةعبشلاو ٠ ماعطلا ند 5-3 0 لون 6 ٠

 عبش تاذ ىا ةعبش ضرا كنب د4 يفو . عبشلا مكن

ي .ريخكلا عيبشلا ل ةعسو ربه
 3 تت لاف

 ةنيتم هرفإو يا لقعلا عيبش لجرو . ةريثكيا ل رغلا



0 

 رواش 6

 ةيرلا وذ لاق. بيوم لا
 هاك ى حا تويشملا عورالالاذآ

 محا ريسلا ةنم ام لحرلا ىلع
 لاما ةفايحتماس لالا

 ةنم ةعّرفتم يلاعملا 3 و عافت الا ةداملا هذه يث ىنعملا

 و ةدلعتم يا هبوب هيد رانوأ تا ل

 تبث ورشلا هيساز جانرارل هونج تح كاع ظ

 3 كر «ءم فيرح عي ف يا ضيبأ هرشهز

 ةنبش ةدحاولا اًمضيا هيا جاجدلا زر هل لاقيو ٠ ةيسرافلاو
 هه _- ه-

 لك فاقول لا دحإو ثايرشلا  ثمرش ىنعنلا

 تح ل م .. '

 تو.كددلا كيقللو . ةلقب ثيشلا * ) دعأو انيعمحا

 4 .٠ ءا 2 ند 8
 لت الو ضر نيئابوا 2 لجرالا 01 ةميودو

 ِِ ل 2

 يل كثحيشكل 3 ةعبط يا ثيش لجرو. 5 :راثبش 0 ثيشا

00 

 ثتزواج للا يف *ةقراخبال رقت الما هيلا *ى اعدل

 ةيسيج رجلا وف بلطي 00 ضف 520 اني

 ص ص حيف هباع مالكلا رم دق .ناكمل كلذ
 3 ١ يلاعلا بابلا يشل | عضدر ا 1

 اور

 ثبب 7 7 و نذل ديف ه4 م ةيببشل 3 مل 2

 .رظو ز تان نالفو

 يا 20 3 تاك ةحابش

 قوش أغ ده اوبال و صصص نال

 ..- ل 1 يانا و. وا

 شب لجرلا -

 ,ةياور يفو .اهضيرعوا اهليوط يا نيعارذلا حوبشم|

 يش + ٌدنِي يادوعلا ىلع 0 ادع ذل جشأ
 ءاصيرع ةلعج يشلإو .نيبعش عشل | سا ارفزك لجل

 ف و رعم ناديع جاب ثلا»*ةيماعو | جشوعب يادلا ع عشنا

 ْياَبلأَو رك دس لايف ةغلو ردصم عشل ا «بمتلا يف

 !يعريعازدلا - لجرو: ميجلاب 2 ىلا يللاعلا

 :١ يمل اعلا بابل مشل غي ةدل جل او .اهضي رك

 إما ابغاو جدبشل حاب أ جهلبلا نكستو صخشلاو |

ا رئانبو مغلأو لبالا نم نيعل ابرظنيو فرع 8 ١
 د يشاوملل

 ا 3

 | هب كرس 2 ثيش 5 د اثيش ثيشي 4 1-2

 |ت ال اضيا ثدبأب لأ د>او ثابشلا ثوبشا ١ *رادلا ْ

 نيكارسلا :اركوهو لأ اربش نع ي؛ :ااءاجو |

 .ىاخا

 اداب

 ظ نشل ١ + ةلقملا انيشخ ناكْشلاو . ليوطلا ناديشل
 | ررزت ةورع دحاولا اهفرط يف ةاسلس نيدلوملا دنعو. را
 | * ضرالا يف قَد ةزر رجالا اهفر ام ىو. سرفا| دي يف

 ظ يملا 4 ةنعو تا ئوذلا 0 اأو لوعفم مسأ جيشملا

 | .اضيا لوعفم مسا حوبشملاو . دّدفلا كولا نم وسرق

 اىضيرع يا نيعارذنا حوبشم لجرو

 ا 5 تنرورعم لوقت: نيللا ند كا توص نيش |

 ا هش 1 بواةءوهو اا دنع ةتوص يا نبللا

 ج ةيهادلإو ناسللاو برقعلا عديشلاو عيلرشلا

 | دا
4 

 رظعاو 0 بأ ةيطَر ا 4. ةغ تان ككل

 | روبغ يا ةراذّيش لجر* ةيسرافل اب ردش تت

 أ 2

 ا ىهو روش 0 0 ا هر4إما ةريغو بولا ريش

 | 2 :عردلا هو 3 2 لوقت مربشلا ن 2. ا

 5 انيغ راش لجرلا اروشو» ماطعا انف امانالف

 دبل اب ةراشإلل ريبشتلاو . ةمظع انالفو . رد ثلا رش
 0 هي .نيداوملا مالك نم مكتا دنع عياصالاو

 اع يأربشتف هرراش 5 ا ظعتربشأو ماطعا انانيع

 عنف 3

 رباشنا * هر هحاص ىلا انعم دحا ا ذمو ا

 ا اهب راص 0 ١ ينابرأقت تاعي 1 --

 اازيعلا م قراسيفا نانا ماش لعرو لعاف ني

 8-5 ارصو للا قرط لا 3 0 و ا كلا ضرأ 55 8 ال م تراك ل كاز كةهص كعب ةياهنلا 1 .اهضيرعأ

 رمل ارّيلإ
 | ايد ار 0 زصدخلا فرطو ماهجالا فرط نيبامو

 ظ براقتمربشلا ريصق ”نالفو.ة 4 :ياربشلا لابقو را .راوس أ

 اى هيلا ماسجالاو ليضالاو زراو ةيطعلا ربغلاو

 , ةيذمعل نابرفلا وأ ل اكىراصنلا ماطاعتت وشو

 ب 2 أهيف د )ارم ةريغص حافص تتكامل كاع طاسللو

 اك ىلا * اضب رع اظيأو اك اه او طورخملا أبيف لذ لت

 قوبلا

! 
| 

 تاروبش ج ةيناربعلاب ةوش برعم ربغنلاو 31

 ١ ل قدا - زوزحر ئاقملاو: 3 ا روبشألا *رببابشو

0 



 هضم ةييسلا اميه لاف ابيبشت ةمأا ةيراتا بيشأ

 سلا ءرما لوق يف اك اهبحن ضوعو اتساحمأ
 زييدبج ا لغايه لذ

 رسّذعملا داوذلا تانابأ يضنن
 أةراط تّئج اهلكينابّرت لا

 2 )ل نإو اًبيط اهب تدجو

 يبنتملا لوق يف اكرعشلا دئاصق ءادتبا يف نوكب ظ

 رار تملا عر نام تو كن
 ىباوسلا كوع راببلا وعر

 مصيخق نو ذي موق ةبدكو
 قوافملا فم ردكافقز ام هليغقب

 لالي رب نك نر يو تالاف رينلذم
 حالطصا يف بيبشتلا برغملا يفو . باب. غلا ركذ يف نكي

 تاجردلا فالئخا ىلع تانبلا رك ذ ىغئارفلا ءاملع|

 كذب اهنيس#تو اهي زحاوغو ةديصقلا بيبغت :نمااما|

 نع ال زط ارا ةكضت عفر نال زاد عك قمزوا ركل

 ىرخا ىلا ,ةجرد نم عافت راوجورخ ةنال سرفلا بابشأ|

 ابابشا مالغلا بشإو٠. ىهتا هنإوزن يف سرفلا لانك |
 00 1 6 ا

 َسرْفْلا ٌبشاو . هدال وأ تبس لجرلا ٌبشإو.بنش ىعمأ
5 20 

 ع نم كيلا ترب لافي .١ نرد اذا رع : هيف

 2-4 3 را

 ٌبشاو.٠ ثم 9 مالغلا هل هللا 0 بسمو 00

 كي اذا ال ةباكلا فا نهوهو٠ رع لاطا ةنرق

 مالغغلل ك أاتيو .٠ اهيا وه بشارع ِ هل وأسم وهو ةنرق ظ

 ُيِمْشَت كلج ال يا كنرق هللا بشاال هيلع ءاعدلا يف

 ةودبلا ةماقلا يف يريرحلا لوق ةنمو.كرمع لاطاالوا|
 كنك تبغا كنظ هللا ف ةراشتسا يذلا 5 ظ

 عملا | بيلو . - يا لوهجما ىلع ءءانكشلمك بشاو |

 يأ انام نيرويس نبا لوقو. 5 ىعك؟ 0 ب

 لعاف مس باَشْلأ 2 ةداهشلا ْ نيغ اب انام نوبل ١

 ٌردصم بابغلا نا لدقو, ةبشو نايشو باش ج

 ١١ كلذو لزغلإووبللاو بابشلا مايا رك تدياعملا لافو |

 اا عرلا ]عا ةييشي للوقت ةماعلاوب. خج ال هب تفيض
 ٌباشلا لبقو .”جاو جاحاك ف ذحلا ىلع وا ردصملاب
 اعرشو» 001 تاي اخ نام نسر وكي نم علا
 ةباشلا * نيثالث ىلا نيل ذ> نم وأ ةرشع سة نم
 اذا راملل لاقيالو .ثبإ اوشو تاباش ج باغلا ثنّوم

 ةغل ةباغلا زومرلا
 ' 0 رالالة وو شمالت ىلإ ميا درامعب هلال نيران أ
 ماعلا فو ةيومشم 1 ةباش قود

 بابشلا »< نيرشعو عسل ىلا ةرشع سهخ نم ات

 يا راهتلا اعف 5 00-0 ب ءيثلا لوأو 0-8

 واي

 رود اون ناك مةخ يب نم فئاطلا|ب ما

 ملا «قابن لعلب الل مب ١بسُ ىت>لخغلا

 ايلاغ مك : 4 ار 1 ءو ضب ةراغو ةآدو ”ردصي

 ناريثلا ن اد تاع لل كيرا غابضلا ُِ

 0 7 0 + ةنانسأب هيناتا نمل م نغلاو

 رعاشلا نإ اد ةنمو٠

 ىلا عيجت ع اهنك فو

 ع را 31
 ||نتحلا بويشلا * ايلي ةروكذملا ةرادكإو هولا ]ةيقلا

 أرانلا هب دقوت امو هيدي ٌهالجر زو سرفلاو ءيشلل

 | لاقبو ٠ ٌنسملا وا مغلإو ناروفلا نم ٌثباشلإو

 ةددصم ةيييشلا + هبوقيو كبف ديزي يأ انك يرشد ُ

 هانلاو

 داك ةدض رغما « ناش جي ةرع 5

 * دقوأ ىف ع بمس فكالكولص دآ ردصم بائيشلاو؛

 لاوتعم هيف 2 0

 يأ ة ةبسش 2 آو. :كتيفلا فالق 2 ليقو:<+
 هس

 | ليعت ةسلو ٠ ره

 روفاك يدم يف بيطلا يبا]وق ةنمو .اضيإ دود حت

 ْ يديشخالا

 1 أهتياهم ايدلا نم فكاح) ىح

 بيبغتو تاءادتبا يف ةيفو
 أيندلا نم ناسنالا هلاني نا نكوي ام ةياغ لان ةنا يا

 بعل ةكامارأل ديدجتو يلاعملا ءادتبا يف مم 9 مو
 ' ٠ طاب رى ربللا ساو تراروقلا'نم ُثمملاو "دلال ُُث

 ةلاوناروثنا نم نمل | لاقيو .لوعفم عما بوبشملاو مف



 ناش

| 
| 
١ 
 أ
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 »* هدّضق دصق انكم | "0

 دشلاوا لاشلا يا ةمأشملا باعحا م انتايإب 7 اورفكأ |

 0 طيلخلا ةبع كلابح تمرض زعاشلا لوقو

 ماقلا دصاقلا يل

 .ةيسجئام لعو ةدصق دصقات اك 4 أش نأشا

 يا ضبا مش نن :امالو مربخأ ىا مربخ نأ "ألو |

 ثرتكي مو ١ 0 يا ةنأف نأش 5 .مةدسفألا |

 ةناش نامل 3 3 هلاَز ا 0 ”ةرالف ناقل! هلأ | أ

 يبا كش ام لاق هير يارا

 َك وا انكونأت نمو. قابطخموا فكلاكأو 7
 وو ج هنلذو هعبطو 4 هيلط يحس“ يأ اذكرك ا
| 
 ا

 نيعلا ىلا عمدلا ىرجعاتتيا نَا 3 .باتكك انو

 عبنلا رج هيف تمبلاو لبا يفٌقرع 00 نشأ ج ٍْ

 ُِ بارتلا نم قرعو اهاقتلمو كئازلا لئابق لصومو

 ةروس. فو تلتكك قزرش جا لفل هيهكتنا ل

 ةاحغل ا دنع ناشلا ريضو . ٌواضق هب قبسام ىللعال اوحا]|
 ع رد - .

 ىه 0 نم 1 ةليج لبق عشب بئاغ ريض وه ا

 نهذلا يف ام ىلا دوعي ةنال ناشلا ريمخ سو . دحا هللا
 2ك نأ ديون يذلان اهلا ناىنعملا نوكي 15

 ةلمج ىلع الأ ربيضلا اذه ٌلخَديالو ا انكوف

 ناش نم

 قطف 56 م كأن عي ْن ركب دقو. ناتثلا ةميظع ظ

 رعاشلا لونك ةصقلا ريض

 اهيف ءلب لوقت ايدلا يف

 يتفو يثطب نهر رانحرانح

 وا لاعلا رّوَص ٍّي را دنعو . تو 2 وشل ْ

 اهدحا نطاوم ةذلذ ملاعلل ليق ٠ لوالا ناقل 5 كبرم ُُق ا

 يناذلا نيعبلا اهيناثو .انوؤش ويف ىسوا لوالا نيعللا
 قعتو جراخملا ِ تيل اهنل أ 3 ةئباث 5 ايعا 7 0: 2 ظ

 رابدعا اضبا مدنع ةيتاذلا نوشلاو . ةةجراخ اًنايعا هيف
 ةرهشل اك ةيدحالا تاذلا غب قئافحلاو نايعالا شوفن

 يتلا يو ةاونلا يف اهراثإو اهراهزاو هقاروإو اهناصغإوأ |

 ةيدحاو ١ ةرضم ا ف رييظن ٠م

 | مكانك مهبس ( يداو ) او ام موأشي موقلا ىَأَت
 ٍلوق يف رعاشلا امعمج دقو هقيلتلا 0 0

 ع كنوأش اف جودحت
 ٍناعظال اب 8 كارا دقلو

 .يبلطاف كنوأش دق يباع ل قو سلا ءرما لوق 4 0
 ىاقتباك ةاكمسا ةملا# هدم هبل ويافازدل قاقو

 ةقرلا وذ: لاق ة|رفكنع ايدام مقتل اىتاعنو ٠ ةفيس | نش

 ام دعب سانلاو نيدلا يفالت كوبا
 ركل عطقنم نيدلا تدبو |وةكشن

 أ عما ام تأ لج رلا ى :ًاتشأو .دعابت اوعي ى 18 و

 .ةياغلأو ا رددم واشلا * مهةبس موقلا 0 تاو

 | اهرعيو ةخانا عاكووجلم م .وأشلا ديعب نك ذ ل أفي

 ([او 1 0 نم تك لاشي لا ودا بارتلاو

 ريل اردو اناظر طوفان اق ادم يجكك

 سيفلا
 ةنطع لحاف

 ميلا ثتكرم 2 ءرلاز زيزه ل وقل
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 |وب جرم ليبزلاو رثبلا بارت نم جرخي ام ةاأغملا
 ظ انللظ الو رعاشلا لوشقيمو: . أشم 3 روكاذلبا بأ انتل |

 5 يع ماب

 لفتلا ةغارف أعلا - أش
 | تيمو نامادقوا وجدو ابق هاجد فانلا» كح

 | يدنا لطب مزال عيدا | لوهيجل ىلع تلبشو رانلا

 ظ .عفرو دبز لوهجا ىلع عةوثلا بشو .امنو و عفترا أب 0
 ااا كح نموع تايون روفدطكو 2 أ ةيغلا هل شت

 | اه بش ملقا كيش ول يفاكف د يفركذ 4 بد

 ظ باي شو ةنعول ولا كو : يتق :راص ةبيبشو

 ظ ةنمو .بعلو صمحفو ظشنو هيدي عفرأ ١ 0 و ا 5
0 3 0 

 ١ مايو هاج زيرو 1 ل فا داق ازا قولوشفلاو
 | اهداحضاب فّشكت ةايشالا نال اهداوسل كللذو اههجو



 مآش ماش
 جرا وسد الا قا هناا لدغات
 هلضا نم ةلازانخ امرا
 ةلزناو موشلا مع ١| رج اَمأَ مأشي مهلعو ممأش ظ

 لوهيجما ىلع مئشو ةماش مث موشي مهلع مشو“ ”ماأوب معا
 مأشو: مأهلالا مريس اهئشت معاش * ميلع امش راصأ
 3 نا 1 ةداشلا مالكن ه قو: ورابنعا ق ماق اًنالف 0

 || ىلع كبامصاب ماش لاقي . لامثلا تاذ وب ذخا ةماكشم
 امآشإ لجرلا مأشإو .لاعثلا

 ها قيمت ةناعا اكو :ةللاواعفاوكنو مأغلا قاأ
 لثم ماشلا ىلا بستنإو هل اش وحن ذخا لجرلا مأةتو |
 كلذكو نصا ا ةيدابلا الا تتنمسا فاسفعو قت

 ىلا اوذخا يا ) اورسايت موقلا متآشن اا مكاشن ظ

 تاذ مهم ذخ يا رمالا|

 كلذكو. 0 00 7 ةيبلاع ةوحج ْ

 ماعلطكما دعم ابل 16

 0 ماسب تيم وا 0 و 4 يا ابيلا 1 نا |

 تاماش اهضرا نال وا. ةينايرسلاب نيشل اب ةناف حون

 دقو ةثثّود شوز ال اذه ىلعو . دوسو رمحو ضمبأ

 لاعف تزو ىلع ماشو ياش اهلا ةبسنلاو .ركذت|
 اهع اوذّوع و ةسدلا يهأي ىدحا اوفذح ١ نا

 هته ا فادكرا اكل ىلا دنا اورأ ةحاك جان
 زو لكراعلا كاتسلا ل4 سرفز يوت

 ردا 3 لوق ُُ اكل اعف

 رادب انل ماغلا ر ا لهأب انل ماشلا لهاأنو

 ىلع 00 ا ةرورض ُْ اج ايو ماش 3 57

 لع هلا تقزُك ١ دابلا ركذ ىلع هسا نم رصتقا 4 "_

 ءابلا ديدشتب فام ةآرملا 0 اماهنع ضيوعملا ىلع

 دض مرشلإو :( نع كن يف ةيناثلا عجار ) !مغيفختب ةيناشو

 لعتسو امم ضيبلا راضحلإو لبالا نم دو لاو ةكربلا
 ىؤشلا ديلإو : مأشالا نوم ىلا + اهتم دحاولل
 قلك ةيدلازا هلا ذع تاها# قاكا ذك
 يفرك ذتسوزمه الب ةويشل ارثكالاو كس 2

 ةّرعو ةماهشلا ىنعمي ع ءنلا ,لوتست ةماعلإو 5-0
 '] ماشا ئاطو مث .مارشلا كيرا ٠ لعفا مْْسَألا < سفنلا

 8 يف يهز لرش اكط قلاب ج
 ميلك م 1 نايلغاكل مل جخ

 صنف جضرت مث داع راك
 مسا 1 ماش لش نامل اذ دارا ةنال ريدصلا ع 1 1

 اولونب مل اذباف .ارضلا ّرضلا مسا !ولعج اكماشا م

 دنا دار دا اوي اك أ

 افزوز ١١ ماع "لأ اذ انو ردصملا ىنعب الا لصف 5 هو

 ب ةغل ايلا هب دارا ليضنت لعفا هنا تاقاعملا حرش يف
 دحإو لكو .سانلا مأشا يا مؤشلا | ك

 لثما و بّرضإ «نققابلاب نع ين اع بادو دقو فاع
 )اك مؤشلا يف مةمردح

 تايعر نم أ أو سوسن ١! نم مآشاوه طوقو مؤشلا يف كل

 ٌئاشالاو. ل وجو س س ب يف ءملع م الكلاّرء ةالوححا | ن
 نأو رم ند ثالع ل اق. نا دض مأشالا 2

 50 ينل ١ نينسلا يف ريَهز تحن كتاف

 اًعاغألا 5 نوعي . ال كعب امو

 (لعاف ىنعمب لوعفم وهو مؤشلا ٌراجلا موشملاو مووشملاو
  مئاشم ج موشيم لوقت ةماعلاو . رتاس ىنعب روتسيك
 يدبءوبأ دشنإو

 01 نيولصم ا! مئئاشم

 - 3 5 ا ا فدل و و

 ٍِك تالا وه اك نيل الصم لع ةلغاو هابلا نأ موت هنا

 نانو ١ ُح 2 انه ىلع نب هيلع فوطعملا مي راح

 باكا ام ةنهملا باعجا ةعقاولا ةروس فو .ةنهملا ضيقن

 يا لبق ةمأشملا باعصا ام ةمأشملا باحصإو ةنهملا
 مهنيت نم ةيندلا ةلزنملا باحصإو ةينسلا ةلرنملا باحصا د

 مهئاعص نوت نيذلا وا. لئاشلاب مماشتو نمايملاب
 نيبيلا بادكا وأ . مهلئاشب اهنوتؤي نيذلاو مهاياب

 مهنعاطب مسفنأ ىلع نيمايم دا ناف مكشلاو |

 نيذلإو دليلا ةروس يفو ٠ ميد اهيلع مئاشم ءايقشالاو
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 اللاقيو. يفابيلا فورح نمارشع كل افلا ١

 نالإ هن اع مود نآل نس اهانعمو نيش ةينايرسلاو ةيناربعل اي ٠

 را مغنتلا و "الفحل ةسوممملا فورحلا نم يئوأ

 لوفت . ثنّوملا باطخ فاك نم لدن قو ٠ من لا جرنم ومو رمل ||

 .ةعيرو دسأ يفب ةغل يو . شيلعو شيكا كيلعو ركلتركا يف
 ىلا ى نوت دوم ىلا كاع ةيراج منه ةيارعا تدانو د

 درا رحل دنع ةغللا هذه لزت ل مولا ىلإو . كيدانب كالوم

 لاقبو .نشكياءو نشكتمركا لوقت . ةروكذملا فاكلا دعب اضيا نيشّلأ
 لف امو شوا قلبو ىادسإ مج يفإ ةغل يثو» ةمكشكلا نبش اط

 باطخ يف اهنوليعتسي الف ثي :أنلا ىلع هل ادلا فاكلا ةرسك ءاقب |

 فرح اهقاح وه دقو .نثكيلعو 00-0 ١ نواوقب ال لجرلا ظ

 ىهو نك اذك اذه ام برعلا ءايحا ضعب يف عبس ركذملا باطخأا
 ىنَتلا يف لاعفالا رَخاواب نيدلا نوتحب ةماعلا ضو رداؤتلال

 لما يف ينو: ضعبلا دنع ةرودكمو ضعبلا دنع ةكاس يبنلاوأ|
 نم ةياثلث نع *رانع ايم داق ىلا .ءيش نم ”ةءوطقم||

 ددعلا ظ

 | شيداني

 راجاو ما هير ترص ماو ند
 | را »و ش يفو يو ش يف ركذيس ةأدلاو .يثملا ىلع اًثح

 "ا مو نيكي عا كاك

 نثالا عم راها ١
 انوضع هيترعاجل تأ و ةبوباوش نهانا آ اذا ْ

0 ١ 

 ودع دعشأو انعاأ ذا لوتي .هعفد هرق هيوباوشل ديري ظ

 ةيرصبلا وتماقم يف يريرحلا لوقو .اًرسكت هيترعال تيارا
 ويلا براق هكتاودر يدنا اع عيل

 مدقلا لامز كت

 مدلا عمت ل 3 ١

 نبأ ف فطر وتل يع سو فلا
 راصنالا نم ٌلجر لاق . فرصتي 27

1 

 كا
 ع 0

 شالو هال 8

 نع 54 0 ردشب يذلا ثيتشلا يم محالا لاف

 ْ هيدي يَرفاح|
 ا ْتظ 20 ع ً د

 ناكل زشو .اهعماج اذاغ اهزاش ةأرملا ناش

 ( ةزووشو يدنفا مصاع يفو ) ازوؤشو ازاش زاشب

 | | لجرلا زيشو .رعذو قلق لجرلاو يتاو عنتراو ظلغ
 ١ .ةقلقأ و رع ذ انك احا # رعذو قاف لودجلا ىلع

 و ؟ م 2
 . ير كاعإلا نهزيشلاو زاشلا * رفن ازاّكشا زاتشاو

 طر م ل

 : ةزاق ب ةرملا هن كل 2 هينيلإ ظيلإإا

 ا هع فليص 0 0
2 

 شوشو نيئضو ناك جبلص عا

 امان ايكاخاعو ملا وا راحل يمتارلا امم
 4 للا 0 قشؤش وأ نأ اهل لاق ةئَأَت
 | مرماو !٠ .اوفّرنت ل موقلا عال ا حافلا | 55

 -ّأ

 أ سكت

 ا هلل 5 ءم.ا ىلا |ىلل آد 0-9 0 هنا م و
 6م ردو ارا ادد ٌوشؤُشو اش ا

 (|* برن وا لكان مغلل اعد 5و وأ .يشفل ر راخأو

 0 اولملا لخغل او صيشلا ةغاشلا
 | لوهجملا ةغيصب تلك 0 انام تءاقت ةلجر تنعش

 ال ييتسر ديف. ةفرؤتس ىف ساحل اموقجرح
 أويلع لد وا نيعب ةبيصي نا فاخ وا ةضفبا فاسو ام
 ظ |.قتشتواهر افظا وح ١ ثعشت ةءباصا تفْكشو .هركي نم

 | * فوؤشم وهف رعذو عزف لوهيجا ىلع لجرلا فيشو .عربملل دز لاقو

 انكي ال. ىح دابق حربا ف هو 2 ٠

 0 مدقلا لنسا هل جرخت دف ةدرزضالا قالا

 صا كما تاو 2 5 ىو 2 جار ا تحطق | ذاوأ عد ل م طوقو اهب

7 ١ 



 اذ

208 
 ٠ شقنلا نهد 31 5 0 ا ا ا هةعم

 ءا الكل 1" وطخ هي ف ْ ةماعلا لاح ةكعم ال بوكا

 ن ف س يف ركذ دقو رصمب رئاط ةنقيسلا

7 

 0 نانو يما ويتناول

 يعم ةفيفأ ةراكيسلا # 7 كك س 5 نايكيرلا

 0 ري غبتلا نم

 سورع ةنويقلي لقيموألا ناححا ا 0 هاكيسلا

 ثااثلا مانملا ةا يس 37 للي هييويسا موكعل و تاغنلا

 ضرالا هجو ىلا ةرفحلا نم خس ” قيرط ةكيسلا

 ةماعا أهنم 3 وعصلاو اهيلا ل و زنلا نك أ

 قم ىرج انالبسو اليس عاب يقر هللا لاك
 لان انو :تيطوضإ اكيلاططلبا ةوحلا كبل [بؤلا تاس

 * لو سو لأ س يفرك لاّوسلا ىنعم نم لس
 .ةباذا دماجلا لاسإ او ٠ هارجا د اسإ ةلاسأو 1 1 ا

 تلاس بئاتكلا تلياستو .ةلاطا لصنلا رارغ لاساو
 ةبضق قاةلادبملارّوخلا: دوم ءائاهلا#7ةجون لكيم
 ةءاغلإو رار ئىخ ةبنرالا ىل اء تلاس يتلا وأ تفنالا

 دنعو.٠ دماوجلا ضيفن لئاوسلاو . لئاوس جلاس لوقت

 تاني هلايسلا 2 ذبلا ,نوض# مش نسيب ان ةاكيلعألا

 ىه انا نرلا ةنم جرخ عن اذا ليوط الظاهري
 امو .ندصم ليسلا * لايس جريسلا نم لاط ام

 ه ليسلا وا ةفصلا عضومردصملا | اوعضو لئاس يال
 دو < ناليسلا * ل ويس ج لئاسلا رينكلا هكا
 .ةّملا ليسا + تيلايس ج ووحنو فيسلا مئاق سو

 .ةتظنملا قف ىلءالا بوقلا بناج يفيسيِج ةماعلا دنعو
 كبرضو ليسلا ديدشلا لايسلا * هلا ةب ةيرج ةليسلاو
 .لاّيسلا تكيفات مينا دما كو | ناتيحلا ن

 هيلع هلملا لب -ب تييلا طئاح ىلع ىرجت نيمار ابو

 + اهركذ مد مدن ليوا ود نال 1 هاون

 1 قللسمو لبان ج ةلبس عضوم أملا لوس

 0 هال ناك راش يع دلج موتو

 ' سبام هيل ا الا غلوب“ كايرعلااب

 هانا بعرازؤمال اشو
 لاما ةطساوب ةسّدقملا رومالا لاضحتسا ةينوميسا ١

 رحاسلا نوجس ىلآ ةبسن

 مو س يف تروح ةايهسلا

 طاف ؛ عيبلا لنمو
 ناعم و٠ .ربفصلا ف ورح نم 0 ود فرح قلدنا

 لدبتو دا دازتو .سمطلاب يازاأ نعو قابطإل اب داصلا نع

 ' انابلا اذه لوا يف رن اكامهجمالا لدبتو ءانلا نم

 يذلا لب اوه انيسو ةنيسو ةانيس روطو رح 9

 ' بنس روطو نبتلا ةروس يثو .ىموم هيلع هللا ب

 نبأو . ةرمثما راجثالاب نسما وا كرابملا لبجلاب رسفو

 أنيس نب يلد نب ا نب هللا ديع نب نسا وه اس

 و ىطعرلا زيثل | ءابطالا هوعدت كسذلا يراخخلا
 2 ع 1 2

 | ةنبدم 52 نئفدو 7 ةنس خول اب ا 00 هس

 ل 0 6

 * تاّيرم ج اهيفرط نم فطع امم سوفلا ةيسس يبس

 وو س يف اييسالو اميسو يسلا

 ا



 تيوس

 را ناسالا بأ وبال اننا نزار لل ونو
 عال يكهّللا هر هرايسل أوسح وع يا ريخعالا |

 +سفنل

 1 لا أقيو هوبا نهدوعو لا جيلا
 ةيسرافل اب هريش ث برعم ةيبجتل ١١ نيفلابأ|

 يف عقو تدل وت ادم 0 ١ ماعطلا سس ا

 *«نيسايلا ثبات قسيملا قل ماب سدس لاقب ,و..سوسللا ٠

 نءو ٠ ةكراح سرفلا نمو .رهظلا رانف نس ةاسيسلا
 و ءاسيس ىلع ةلحو ا 3 25 را ظ

 ف دعسملا ضرالا نم ةداقنلا ةءاسيلا * هدأ
07 

 هلم © لس مال

 نف لق رس ىلا قالا نيملمبلا 5 وول

 مامنلا اه لاقي يتلا ةناميرلا ريشسلا

 ٍ مهلغ اوطلانف 0 رطوسو مهيأع رطيس

 رطيست رطيست هي ةيباحلا ةماقملا كي ّئرير الو ةننو

 بهقرلا رمل + طاستي يآ. .ريزو يسير: تيتزيوأل |

 ١ ءيشلا ىلع طلستملاو ظفالأأ

 يفو :نورطيسم جارطسلا نم ةلضإو ةلع بعكالا |
 ءابشالا ىلع نوبل اغلا يا نورطيسملا مم ما روطلا ةروسأ

 اوةاش فيك اوربا

 ىلع برطضاو ىرج اءويسو [هيس وسل لا عاس

 نباتي بارسلا عاس لاقي اذكو . ضرالا هجوأ
 ةطئاح عبس * يواولا تن هاك "4 الب تلختأ

 هاما ع :

 نابللا رجت عاب لا عاس ىنعم اعاينا بارشلال

 نيطي:نيتلاب نيظا|و ةدازال ب ىلطت مش

 ةلاوحا نرد هيلع فرشه

 وخنو متنا اب 4 ةنهد ّيثلاو. ا اع

 لو ةهجشي نجت
 2 يانا لوقو. ا

 اعاّمسلا ندقلاب تنيطاك ' [ريلع رمت رح نال ا
 ملا وهو ندنلا عايسااب تّديط كيا باقا لا 0

 * ردكلاب نيطلل عايسلا ٌيرهولا طبض دقو . ديلا
 ةاعيسلا * ضرالا هجو ىلع يراجملا ؛ او 0 عيسلا

 1 سلا عطقلا هاعيسلاو

 بلوس نت كتستحا

 ١ يف بهذا عانت أ 00 عطق لعل يا اللا نم

 يتااوا اهيلع مايألا وسو ةعبضلا لمحت يتلا واعر

 3 31 ةلب دود 5 3 .ثخ ةعبب 20 دأ 8 اهيلءرئاسب

 جحاملاب فّرعل 3 ينل اه 2 و اهب نط

 ْ 2 اعوسالطوش 260 مما ةغيسإ عيباؤتلا

 | مالا نضل شيا نم غيسلا #2 - ئايأ اذه خبس أذ ال

 ْ 5 كيفاش ا يل 0 ةبرص ضي ةقيسإ ةفاس

 5 انستا 0 ا نبع تي *# تقيس تقيل

 ظ 0 سنبل يا ' الل ف
 ظ كت 2 خالو رمت تا نه»ومهو ءاشيس وذ يا

 | تما للا ةيلكلا نم ماع ردح وذ حالسو ضم

 ظ ا لع كتم 0 ليق . ديل اب هب بّرضب ويرخإلا

 ا بسض ا نيللا تألي للماك يصل 5 كفافلفر ل 2 اهزتكاو

 | كير فأي 1 ج كلذ وخخو 3 كؤاسللا
 2 ريم م

 || رعشو ةكمسا اضيا اسلإو . ةيعش كا ةفيبللاو فيسأو
 اف تق الممل للا ينزل تطيل الو رتل ليطخ
 || تيالو ضكاوكا ةعلذإل زاجل, يللمو , لنا 5 فواملا

 | نب هللا دبع نب ”يلَع بقل ةلودلا فيسو . ثابن كب |

 | ذا دي نم اهعزننا بلح يف كلم ناكيِوَدَملا نادج
 | حودم وهو ٠ ةرجتلا 5595 ةنسس يلالكلا ديعس تب

 || دحا ّى يبول نزي يذ نب فيسو٠ يبننملا تيكا يبا

 | رسك دادناب اهم. ةقيحلا جرخا يذلا نمل اكوام
 اخ | حالو نسل ا ةكمم تيتيعلاو» قاتل اكلم |

 هنا وا فيس لحاس ىلكل لاقب وا جسدإولا لحاسو

 ْ فيسلاو؛ 527 داب قو ناهع فيسل كلذ لاقي

 يفر رهو يللا نم فال 319 دل

 رماضلا قوشملا ليوطلا لاجراا نم نافيسلا
 تخاف[ لال ككادالاب ماخ قمازا ةناتنش قالو
 | عطني هيسذلا ييدنجلا ةسايسلا بابرا دنعو فسلا
 فاك 2 نيمرجلا نم هلئثنب 8 نه قنع فيشلاب

 | الا 3 0 منئوصدح ةلريدلا ةفاسلالو

 ْ لاقي. طخ أو ةبدجلا 0 :بلأ فياسلاو تاون >7

 |ا00



 رطاتس

 ملاثا وراضي 7 110 ءيثلارئاسوأ
 0 4 0 موهلارئاسا طوق ةجاحلا نم : كمال |

 000 0 تكلا يور دز وس اها ةان عوطتا يا |

 . نع لاذ دقو ورساب مولا ةنجاح تن 13 ظ

 يراجا يارئاشل الثكاو: ع اا لي وأ ا

 نايوتس يقابلا ىنعمرئاسأا يف ةغ ادام نا نيبأا

 نع ةلاراقعا ل راما ةءدربلللا قلوب دع واق يورتللا
 دلبلا نم دقو دبع روسلا ياا 0 َت ءابلا

 رعاشلا لاهو طامي عوج ذقاو ولم 00

 راسا اكياسج لع هب تولخأي رازف ىامأتال |[

 كوخ زعس,.ةاناكتد قوس نيدأو اا لاثما ن

 رعاشلا لوقو: هذبر ١١ ىلع ردفيال

 قولعلا ةبلعثب تقلع دقو راس نإ ةيلعتب ةلئاسو

 ريس لاقف نزولا لجال ةنكب لف رايس نب ةبلعث داراأ

 تو

 انتل هناا لاق روع
 املك وخر وو ولا

 ديارنا وع رك
 ايلا ميسي, تابمو صلاه !ةيهدنلا اتمنا كريس

 * ةلغل | ةديرجو بافلا با خو ةاونلاب ةتصاللا ةفرقلاو|

 مسالا ةريسلاو.روسلا نمةعفدلا يبا سرضلاو هلا سلا |
 ةويس ج ةروملاو ةّكيطاو بهذملاو ةقيرطلاو 701 |

 أ | ةتقيرط ناطاسلا ةريسو ٠ ةنسح ةربس مامر هع 3 أقيو

 ةككالملار شنت لوقو .روجوا ل دع نم ةتيعر اهيلع لمحيأ
 الصاو:فاضملا فذح ىلع هن هتاعاط و هلاعاةنيكك يى ةتراس

 يزاغملاروماىلع عرشلا نسل يف تبلغا اال ةروسلا ةلاحأ
 اول او .حاروما ىلع كسانملا تباغاكاهب ى

 فاضملا ماقم اهماي 3 ا ةفصا أهوفص 59 رك | ااريسلا |

 .رهظلا ةولص يا ريوظلاىل 1 7 7-1 كاع كلا وه يذلا |

 ىزغلا ىلاريسلا اهروما]وانال اربسيزا اهلبا تيمسو لبق

 ةتافالمو مامالا ريسريسلا باتكانلوق يف اهب دارملا نأو

 ةزوجرا ريسلا باتكو ةرفكلإو راصنالاو ةازغلا عمأ

 هاا 28 |

 تت رب ل 222 22222222222

 اةطل اخي وأ رنص “ وطخ نيف دوربلا نم عون هاربا |

 0-1 0 ةهجرت يف يلا ميهربا زيشل | |

 او يف لوقي هتافو ىلا
 رشإلاريخ لغ ةناولصو يملا لع انمَلَع مدح: |

 لودرلا ربع ماوعا ددع ىلع امي نيتسو ةثالث اهلج
 أ .اهاقلعت.و هت اوزغ عبج ىلع الغد ًاليوط احر ث اهحرشو

 ناسنالا ةريسو . ريكلا ريسلا باتركب فورعملا وهو

 [ةريسلا نسح ٌنالف ل اتيف . سانلا نيب دكولس ةيفيك
 | ةتزيس تديح ةتريرس تباط ن : ٍض وق ةنمو٠ م دروأ

 موق كلذ ويح ةماعلا دنع 2 ىلع ق ل ةريسلاو

 كلذ وحنو تةقش كلما ةرايسو ركانع ةرايس

 ” اعلا دنعو. اضيارسلاريبكلاواسلا «ريشلاريتكلا

 يأ ةبشغملا

 ة 590

 # ربصلا تفي ةووهو) تاثلا# ا جارودب

 00 موقلا امصاو.ةلفاقلاو

 شل او زعرملاو ىرتشملاو لَحز و ةعبسلا بكاوكلاو
 70 ةاراجلا النواة وة رشا وا ظعو ةردولاو

 000 فيما بكم اك صيت او كراودلا ايلباقم
 اعولع سانلا زاج دوسأ راح هل ن ناكل فنا: كاؤدتلا

 يبث عر لوتب ناكو ةنس نوعارأ قم ىلا ةفلدزملا

 |يلا ريع نم وح 2 ليقف رخ | ىلا عرسأ يل ريت اك

 زجارلا لاق . راس
 ' ةراوف اب: ةلاومأ نكو هريس نان طابا واع

 رايسلا ثّنوم ةرامسلا

 َ هلاك زج ىتح

 | درو ارينا وبا زهشل | لاق فعلا ُِ لاو

 أدايلا عنب وهف لامفت ىلع رداصملا نب
 زجارلا لوف يف راتسملاو 3 1 نايئيلا الا
 لالا دم دعب موبلا كيلا مث / رامعلا زلال ىاوكما

 رط لاقي. لومفم مسا
 0 موريغو رسم

 1 هع

 ر 1 هلل ل 1

0 
 ل دب 00 0 روسم

 ن الٌذاَش وهو.ردصم ةريسملاو يسأل .ردصملاب يبتلي

 ناكف مفلاب لعتم لعفي لعف نم ردصملا سايق

 يا موي ةريسم امهيبو .٠ شاعمكر اسم لاقي نا سايقلا



 يو 2 م 300 # 0 تادف نه .غخغ

 1 ار ةعم 50008 تنسف ئبص 27 هاا 5 بلاوأ|

 ناب عضوي وريع وار بخش نم بود كيسلا ا

 فلاب .س ج كف لودبل ورزارس يف مط ضم ردو لدنيا يذم

 ب يس يف رخذ و و

 ركلإو لفل ١ لثم هيث ىلع هب طحأ امو طئاتلا ع هب
 مخ 2 و4 ىأ 0“ نم تا الل دنع ضصلخخما

 كيسلا نم عا سا[

 * - سس 6 قير ل لوعنفم ىنعو حال | نم ليعف 4 هنا ا

 هارجا دل ا رملا حاسأو | 5 تت ةامد اهيست 4 2 ١

 نال ا حاشا يرهو#لا فو . ”هاخرا 4يهذ 5 57 حاسإو ا

 .ققشن بوذلاو . ةباق عسنا احايسنا هل اب حاسنإو . ةوجتملا

 مسا حئاسلا »*» ضرالا ىلا نمسا ند اندو ربك ةنطبوأ

 الا هلا

 رأ ملا يف يف يحل هن هال كل:

 هل ليق .دجاسهلل مزالملا و اضيا اسا|و:اوإو

 ُِ برضلا اكوا # د

 ثيي دعما فو 5 جرفنلا 0 2 2 هداف ك2 ضرالا

 هب ةبرق و أصعلا لذ ةحاطبلا ةبعأ ول مال دال ْ ةحايس 2

 يرءرجا 7 ةنمو..كلذ هبشو فوصلا ا و ءامللا ظ

 + ةحاأين دا ةنر و.ةحأب كاك 4 هأ هي اع !دجافماا 4 انملا يف يأ

 3 اينو 0 رهاظلا ِى راها هما ف نان سلا

 هي ّرشلإو ةوسفلاب جمل نم حايسملا * حايسأو حوا
 : جياسملاب ايضاور تيا ةاسورت جياسم ج ضرالا

 1 يهيلدف عما ياحورو لاو دع حاسمو ينام حراسمأ

 طامخملا ميسملاو . محاسن نم 3 وأ لعتم اه و ةحاسمأ

 00 قرطلا ن قعق:+ تا دارا نإ

 داس

 هد 0 5

 || »» تنخاث هام هدقو. كيم 2 ثلا 0

 ظ 2 .ننيطلا + 8 باو اعلا نيف هو نيطلا أَ خال

 هت و هلا يس 1-8

 | «ضرالا هجو ىلع ىرج اناحيسو اس 2 املا حا جاع
 500 مت سى س رز 5-3 -

 ظ بهذ ( وردصم يف ةروريسلا 3 كيرا ملم | بهذاح#و اناسو أحويسو ةحايس لجرأ
 صل | ا 1 ِ 1

 | 1و٠ مرع نا 1 ةنمو ليق . ةداوعأل ضرالا يف

 | "ين طدقلا» ا ب كلنع نيش | :

 ياا يلقي ماوس لو: ةماعنإ وح مل لو قوتاش

 || ةماعلا كنعو ٠ ا هةر نيكل 2 سل | دج 976

 در هما حلا ل هم لذ "أم ع ل

 داب >او ديسأا
 ن

 | هيتقطنم ِ لجزلا

 | دامرو ق ارح ةردثت رابوأ رقاسوذر هر ث قابلا

 5 5 ل١ لزغ هب ١ ضيم : قورخلا هيشخ

 اًالترحذ دقو . نوهاشلا وارقصلا قونّذْيَسلا
١ 

 | ةريسمو انا هبل و اريسمو 7 و لجر . ١١

 ظ ى 1 .ريسب ةلعجم يأدهب راسو و ريح ةراسو ١ ضرالا ُُق

 ةلازاد راج نحو ترج, ةنيؤعلا درا بود ل عليل

 ةاينطلا بكن لودر, كلش هين كنع عدو

 اهترس تنا رقتس نم نءزجت الف

 | يسع نا ص خو لاوأ
 اكلم تنا يلا افي يكل ولينا وعمال

 كلذو .الوا اكلس يذلا وه يسلاب ىضري نم لوا ناف
 ايتو ل و ينام اراذللاا ب ةينوك اا
 ظ استطع ُةلبق اج 0 راكيف

 كلذ لاقف ةبتاعو ريك يبا ىلع

 | .ةنع ةعزن اري نع لاجل قل هايد نوت

 | هكسرم نع

 | 78 »« تايبا نر

 |:ج ةريس الفو . سادلا تريب روسي ةلعج لاو
 نسييتع باع راو :لئاوالا عميذاعاب
 ا ا الا ىو افراح
 راو ااا ظونت كيفان معن ةياقللا
 ظ اريسن قلو رست و رسب هلع ةراسلو راش فلم رأدب 5

 بون عرج ءاطقرلا هتماقم م يف يريرحلا لوقو» .رشقلا ى

 || دالبلا ةي تراس يا عري دئالق ظظانو ٠ تر 3

 ْ ارايتسا ل جرلا راخسإو .ايراجت لج ارياستو . ترهتشأو

 || . كي ل . ةيقحولا ساوإو ناغصلابةقزطيلا لصفت يتلا ندخل

 1 :علكلف مسأ رئاساا »#“ هيتليسإ نتسأ هيد ريمس) اراخساك ١ر 5

 ال 1١



 يسقي عا

 زاجالا نيب ةطسإو ف يناعللا لما دنعو .ةانركذام فأ
 ديد ليشمل يذايش ظيللا مرككت نا ير ةلئاطألاب
 :لهابالا + الا 05 مالو ةنع صقشي الو هيلع

 يبنتملا لوق ةنموأ
 اوردق دقو موق نع قيادنرت اذا |

 ”م نواحارل اف مهقرافت ال ن

 ىأ ياو ظ
 (عنيدماخلب كا صارحا زيش يأ )ةنود نم موال ماا 0

 فق ١ يلإو ابن ككل ١١ باو دحأ نا ]ذم ب |

 قو .رم أه ةأو 6 ايدل وذ واسأل .ةنود نمو 1 اوك

 .- | رودكأ ١١ تعيج اذا يذلا ددعلا نيبباسحا - ظ
 0 ككل كللذ يواسب عوبجملا لصاخ د ةنم هدا

 لاكي غلا حالطصا يف يوتسملاو .اضيا اماتوالدتعما

 يذلا صفا اك يسال ند ثنوملاو ركذلل ني اًكرتشم |

 ك-نع 3 رسل بواقلاو ذأ 1 لج رلا ىلع قلطي ا

 6 و اد را ةتعأ ارق يود ي ذاا مالكلا وه نييعي ديلا |

 تيك لاقي ٌئءاسكلا نعو . عقرب تحت برع مل 1

 انيشاومو اندالوا هيل نيكلاص ناوةسم لؤةيف معبأ ظ

 يوازا| كيب نوكي نايئيندملا دنع ةأو | هايل ظ

 هل ك ا

 ةحاص ةيوسأ

 .ه - هكا 2 |

 و ةغل ى يس

 ير 1010 9 ءدنشل ةقانلا اي

 عة
 روع الاف. بلهرغ نم فتكرإللا كيلر امو هسل ةقانلا ظ

 بلل .لإو . وراكنأ دعب هب رفا قم نالفو :تفلدخا |

 دييقلاعو او هكا د*ر ليغ دولا ةبسنا|
 ع ا ا الوعالا فارطا ف نوكي 0 لبق ظ

 او يف سلو 1 يملاوأ

 اليت كاسم ور اك سا طرشللا هاغ
 اننا ةوا ةءانلا شاكر ناقد نفط ناجلغ اا 8

 - 2 ا
 تعاش ثييوح تكيكن كرت انوش 4 3 تي 27 تداش |

 ب - م

 ترو ةيحلاو : أاعرسم سم اناندلا لجرلا تاشناو

 ةلمملا هيئات 2 مج و انوع نالف و .ا يكل ُِ تثعف ادت وأ

|_- 

 ههردق ”ةيئانت تنا همالغ را هتعمل هوالو و و قع

 .ةنع ميزوقلا درو يذلا وهو هش ثيح هلام عضبو

 ا امعب هجاق ع كرييرولا اهيا ةيئاسلاو

 رذنل ! ةياهاجلا | يف يلقتست يفك ال 7 كلوب

 ثانا اهلك ن طبا ةرشع تدلو اذا تناكوا . ووحنو

 ٠ كمودس ءمدق اذا لجراا لاك اجلا اخ

 ا ربرح وا ةقشم نم ةتباد تن

 لإ .لبعب راسيتز

 اكوا ةبئانس

 لاق اذا لجرلا ناك .هل ةالوال نا: ىلع معي دبعلاو

 رم متين اكو لظع وأ 2 رعيظ 0

 ' اامخار ااكياعلا هرفبالو ليكم الإ ,زكاك الو لا
 جار جابت ْ ةربجل | | حال 0 ات تع يتلا

 م لح يتلا ني دل وليا دنع ةيئاسلا 1 ارااو“ ١ بسام

 ءايشالا نعم 5 كلل 3 :ابيلع طف 0 سكلو

 معي بئاسا بلا لالنا ل خبا يف طوق ةنمو .اهيلع ظانحال يلا

 ةدحاو ةياتسلا ع را واجبا أع للا الع 3 يلام انلأ

 ٠ يبننألالوق ةعمو.هاطملاو دم كفن عم ”اوبايسلا

 ينع كبيس رطب ريفا ندهو

 ماهجا ريسملا ف بوبا | جر دريم

 بصل | عرسأ ن :راف يل ريخ وه قعافلب اخ رساو را يأ

 كرد ءىلملا نالذ رطملا نم اًعراف ن كام ريسملا ف

 1 اا لسا دلقنل بلور وكلا ويشن ن اننوطملا
 ًالجس هل معفاف وبيج هي هدي لخدا ٌىربرا لوق ةنمو| ت

 6 ١ .اضياومو هداج و ايفا طنا ياما دوم
 قس يب

 .ييمم ب سرفلا بنذ رعدو ةنيفسلا 2

 لكيلا ب هيياءلظفا يانزم امال ناكر ضبا توتتلاو
 رسكلالع علا هيو ةنمو ئسراف ماقنلاو ءاللا ىري

 نافع نب ورع ةمسأو كفك نت ثريا ينبل ىلوم وهو

 هبوييس ىنعمو ٠ مرصع عع ةامغل | ماما وهو. .يزاريشلا

 بيطا ناكشنال هل بنل وهو نس ةشار ةيدراغلاب
 مهاف ةيبرملا نها امإو

 .٠ ةنونب عللذلو ح-توص مسأ ةبقل ديب مواخللا هيو نواعم ت

 .اهجو مل ملجأو ةحئار سانلا

 # ووو زمره مارك فر صنمريغ ارعمةواعج ىلإ 3 أولو

 || صرق امه.جي عوق ثالث ىلع بشنحلا نم ةاقرم ةبيسلا
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 د

 يثو .اههنيب توافت ال. يا هوس ردح ىلع اه لاقيو ْ
 كثنبح لما تراعالا و هورشلا وه ئوشلا تاير
 ٍيران مسج .قرهظر حور لك د سملا ريغ وه وا اهتمي .هنأ
 ا إب عفش + ؤ
 اديان ةيرزقاوب هوغو ةعاسلا يفا؟انلا واو 2

 لافي.يوتسملا» فاصنالاو ةاوتسالا ئوسلا * ةلك يف ا

 خيو /مالغو . ةفاننملا يف ءافرط وتسمي يو ناكل
 رعاشلا لوق ةنمو .بيغالو وب هادال قلما يوتسم يأ |

 اوال كات يس علا
 5 قلخلا يوتسم يا ايو رع ا لج مزرع وو يو ا

 ال | يف .ةيوس ىلع م لاني .هآوتسالاو ىونلاإ ةطودنك وسلا| |

 أضيا ةيوسلاو :.ةيوسلاب مهيب فلا تعشق نمالل ذل

 ووبغو ماغب رشح اكوا نيجانحلاو ةكمالا بكار ني
 رعاشلا لاق .ةعذربلاكأ| |

 ةتيوس عزنتال كرامح رجزا 1١

 بورك يعل يظن ا

 لبالا ربظ ىلع ل. يذلا | هاسكلا كلذكو .اياوس جا
 ةيوحلا عجار ) ةيوملا ىو مانسلا لجال ةقلحماكةنا الاأ

 : يضلا بزاع نب ةماث يلا لوقو.( يو حيف

 اوباضتب نا ةيوتلا ناالبأ نير ظالو ولاا
 . لثملاو يواسملاو ةالفلا وسلا < فاصنالا هب ولابد
 . كلل يش ودام لاعب 2 97 ١ ج نالشم يان ا اهو

 ا 7 ف كلةأراا تسيل

 نامل ا دهنإو ٠ ل اذما الو
 اهلل ككل 0 يال

 مهاردلا فيز لذ فيز مونلا فو

 لاقيو .تمِغدإو 2( وإولا تيلقف يؤ يم لصاوأ |

 لذمب يا ءآو

 يس يف عقوو ةفاسملا يف هاف رلط وتسم يأ" سس كل

 :أهب ىقشحسا ةلكااصمل و٠ هسا ل 2 يس عقو ةوك هسا ار

 |١١ ىلع ءأهدعب اف 2 جس نوهستو .أهو يس نم ةكرشلا يو ْ

 ا ليضنتلا ىلا 4
 د عج م وذ و .مانثتسالل اماعج غاس الا اذهب و ْ

 | سو ا راسلالا ضع كلود يواسي نأ ابناك ناسنا .4ب افاسم نع دع نوكيف البق ام

 |قييفطنلا و, ءامكملإو !نينتكيللا دنع ةاواسمل اود طق |

2 

 | ةايع نحال سلا ةاهنسالل ناضتر اري ةييوتكونفلا

 ااا اولا ريخالا رشعلا يف اهبابنسإو
 اا هوحا ىامنم اونا تيوب ممل وعلا
 سليف وزنا لوق يف اك واولا عم اطاعنسا روهشملاو

 | ِِ ةرادب موي اهيسالو أمهم كل حلاص موب بال

 | ةلوصوم ام نا ىلع عّتريف . موي يف ةثلثا هجوالاب ىورب وهو

 ١ تحعدلا مويلا قلما يل فوذحم | لك دب موو

 ءيش عام كيرا لع يطول لك ةرادب * موي وه

 نايلع ديو ادبز الغم أ ىلع لو اان رق مو

 ١ ففعل ف مدلل 0 0000
 .نالف امكيسال .ن ذا يسال اضبال افيو ان 5

 ظ اان الا 0-10 50 الو نالفل يسال

 | عبجج يف ثو .كلذ ل عفن ١ ّيمالو .تلعناذ انعلتإلو

 | يف اميسال ىلع مالكلا انيفوتسا دقو . لّثم ىنعب اعقاوم
 | عجارّتلف ةاشتسالا بابيف بل اطلا حابصمب ىسملا انباتك
 () اذا ةاوتسالا تايلكلا يفو .ٌندصم ةآوتسالا * كانه
 | يدع اذإو ..ةماقتسالاو ل اددعالا ىنعب نوكي ىلإب ٌدعتي

 6-00 ب 5 1 3 1 .٠

 | نمحرلا ىنعم يففلاخ |و.دبف ءاوهسالا دصق ىنعمب راص أه
 ماق هيسا لدنعا ىنعكب هنأ 2 الاو ىوتحا ىف رعلا ىلع

0 _- 
 ةرعا دج كليفر جلاب دنع ءاؤعسالا ظخو» لدحلا

 ا 2 ل

 | روصو نم ٍدحاو دعب ىلع ضرالا لوح ةمو دم

 ظ هب ع 3 ونحو ياش «كربنصإ ىلا ضرالا 5

 يشربون لواط ديس اتا ور ولا يواست
 ىةدطولا اره ءا كسا نكمل ديفوار رق
 هدول اصا انامل ويطول افعل 4 اك 0

 | عيمج ىلع نيءوهأملا نم لكق دص نع ةرابع نيئقطنملا
 هل لانو. ةةباتكلاو ى اكو للا دعا

 تايانلا هل كارت جاما لك ياطيب طفوا تعا عادا
 ا 5 ابع وهو اياضنلا ميني راسا عقيو :أبعي -

 ١ لك نزلا كلونك ىلا فكي ىنييصنلا قشاع بق
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 ضرحو حا

 011 0 1 ا 107 نإ 01 ا ا ا تا الل حيه سل يسم تسلستم دات1وج فال يلوم 18-02-2152 دك: يع وم ادت ل طال 0035-7 -:

 و ١واو نا |

 0 ع اا رن حو نييعا
 اهي .٠.رع ىعبو اوس ناحد 40+ ل نب

 كات ئوقلا عنو ٠ :ةريغ يا نالف 2

1 

 يف تيفو ؛هتورذ يف يا لقد دعقو :ةضرعو

 ههه وستم ناكااذاؤأ دكا هك فازات 61+

 ١ اتناك نيسا نيعلكلا م 1 يذلا
 اوس

 ةلوط وهسم يا 1 وسم ياءلإو

 لون وشب ٠ . نيلعف <يلع ةآوسو .ورمع ما هاج ديزا ٍِ
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 وأ 0-2-5 0 انين 2 يفانلا فاطع ماهنت 5

 اذا 00 فدع ناز دصم أهدعب 0 تدع

 .كذوغقو ىلع اق ف «لع لامس لاقيف ابيع 1 ١

 عقو اذا ةناف يلابا هال انكر كيور لا اسكر

 كتلطظمل اف أ اق٠ 7 تالا ناك ماهختسالا ةزوضه 5 لعل

 ١١ ةيودقللا ةزرجه 5 لاقي ةزوطا هذد كاوا ك7 ٠

 51 طباضلأو .ٌرهاظ وه و ماهفتسالا د

 لع تك ركدللا نسح نأ ةنا انه فطعلا فر> نييعت

 عضاوم نم وهف نسي مل ناو وأ عضإوم نم وهف - ا
 يمول كالا يلا اج اننا ما

 اذ ناهد تاكل اوت ا ل .اهدحا
 نم وهو نييعتلا باط دا ارم نال 0 وأ ناك ديز

 ”هرد انهزإ هك مق ناااَع ليغلا 0 1 ع

 رمالا اذه يفاه لاقي ليا

 مهو. عيوجل وس ب مو .ناءاوس تلق ثنش تاو او
 يبننملا 3 وق ةنهو٠ ةيناع 0 ةيشاوس وس 0 و 0

 ,ةيساوس ليج يف نحن اننإو
 ندب ىل مس نم ٌرحا ىلع رش

 ل اقرأ تلال زوران ل7 ىبوانقعم ىف
 ما اعل 1211 فل قو فاول ابرق
 010 لصالا 3 انو كدي لل ىلع عبجم و 6 عمأ

 كودو هو ناو عا 0 كاشي وع وأأ|

 اماما ”ماتيا# 531 هنن

2 

 20 يارس و مدعو آر دا -- لجرب ثررمو .ةآوس|
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 | ةزمه راعل 00 اهدعب ناك اذا وى ؟ تندعف م تأ

 ا .كيس دنع ةريغ 8-5 وأ ادوجوم 2-2 تشل ريدتنلاو | اضب

 ريخلا ىلع اقطع مدعلا عرب كلذو. ةمدعو هدوجو

 وه واتم يا ةفصلاب ليوان يلع هان نب او فس يدلل
 ناذ ا ا 2 00 قود لاغيو. مدعلاو

 تاز رهن اهردق 2 واريخا نم هةاهحح ُْ وأ ل ْق

 3 عبوبجلا ُْق ةرثكلا نع ةنانكأ أ ند ورعش ددع يثوأ

 ةاودلمال ةرشع تالف وا ةرهع عبزا:ةلبل هآوسلا ةليلو | رث

 ىقاذملا يفق جلا نوطب هاو 37 أ تافيرعتلا قو نيف ةرمنلا

 525 بكراف ) ةقيال ١ 0 انطاب ىلاعت 8 ةازاتتنللا يا

 أو ىلاعت قت وك در فلا

 ( لوالا نوطب ىلع فوط. ) قمنا يف قاخلا نوطبو ا ى
 اهتيمدع ىلع ةيقاب ةلوفعم ( تانيعنلا نم ) ةيقلخملا ناف

 .دصتلا توا *اهيسعرهاظلا دوهشملا حنا

 ظ ةييوملا يأ ( هرصق تدع هينا م هأويس تدصق -_

 رعاشلا ل اق. ) اهدصق يأ

 ما مو - 1
 - 00007 ه- 5 5

 يدم هةةيد> ى وس ٌنةردالو

 يب ل أهسنن ُْ ثهاظ قل

 قا دوجو يف

 ربازحالا سرافو ّيشعلا ىتفل
 الك ةروشا يفو : ةنيّدح ةهج ىلا يتحدت ٌنذرصالو يا
 آف وعلب دال 0 كاايق ىّوسلا |١ طار تكلأ بامحكا

 ى داو د و 5 ةزوطأ ع رديت ىلع ءاوسلا "78

 . لكلا ذا قع ريغلاو ظل ١و لدعلا ئ كلا

 يو | قتلا نأ ْ 4 رافت وءريق 5 ا شةسألا كلو دا نم

 هوعل ”هرد هيعدنح وغ ىئمملا مث اذا فّذحي دق ربغب

 ظ لوصوملا ةلص عقت اهنأ يفو .ىوس سبل لاقيالو ٌريغ
 | ةدغ يذلا اج ا هلاك ينل الامن
 ارهاظلا ا لقق 39 ا

 59 قف اناو : امهاهل هك 0 ءانثتسالل كل ريك

 ضيا فو ذعر بتماو سيل مما قو فوذحم ىلا ُفاضم

 ظ .ةهدعو هدوجو ا يا مدعلإو ى وس لجرب د1

 | | يس دنع لوقت ناكمو لاب ىوس ىنعم هبوبيس دنعو

 | |هط ص ةروس هنن ةقاكمو دك و

 ل٠ اذ ىأ اميل 557 ”اناكم تن

 ل

 ى 0 ىوس لجر

 00 ةنلخغال
1 
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 ةكئالملا نري وفالا ةسخب مي كم نازغا ل1

 نركب و ننيلعت هام نركي سيلا ]لات ل

 .ةيناعمل |وةفللشم ةلتسزل او يعرلل ا ««وتملا كتل

 ٌيدسالار اع نب ردب ليخ تنصب بيظلا ىلا لوق ةنمو

 ال ان خييصت ص ىلع انا 0ك اهدئاقو ٠

 الكت زها فادي بالخل رانعلا ةفلطم ةلبخ نا يأ ظ

 ةرونسن يو ءاهابص ولعت زدت ماقال ىلا ىلع ةليغثأ
 ىلا: كبر دنع شفويا ةل اج زيلع علل تايرانلا|

 ,ةمالعبوا ةرمحو ضايبب 5 وا مدتاوفملا لاغنما اهيلعأ
 سرح الك ىلع وا اندلا ةراجج نم تسيل اهنا اهب لعب

 دقرف لبج لصتم لج موسيو هب كلهي ام مساأ
 ةيهوم رولا انزلإ راسو عبنلا ريغ ناتبنيالإ

 .:لعنلا .جزووت فعال فرصا موسلا لصأو

 ءيشلا بلط يف باهذلا
 لاو .ناذ#و ّيَرلا نيب دلب مسا ةواس  ةوس

 تسلا اطوا يف لوغي تلا ةينوايسلا ةنماقن مرير با
 ريشل | اهركذ دقو :ةوأ.- تللخ نيحن: ةوانسنلا يبق نم

 لوقي ثيح ةاربلا يف ٌيريصوبلا ديحمأ
 اعروع َكلْعاَع 5 ا و

 م ني اهلطل امله داو وأو

 ( ماللإو نيدلا واو ) ىوس ىوسُي لجرلا ّيِوَس
 يا لداعبال يل اديِش ىّوسي ال وه لاقيو . هرما ماقتسأ
 رعاشلا لوق ةنمو . مدخلا يف ةناك ||

 ينتكرت ىتح راعلا ّيِلَع تنببص ا

 ىَوسي نكي مل نمو ىوسإ نم اًمالم
 .ارانيد ةنق نوكي نا ىمغتسن يا ارانيد ىوسب اذهل ابو
 يو. نانيذ فلا ىوسإ لفعلا غرد موق ةنموأ|

 زك ذ يسو لءاف: تاب نم يواسي ةزؤهشملا ةعللإو.ةلكا
 ثلا ىكس * اضيا لكل ىنعم ىوسي لعتسن ةماعلاو|

 نسج هيف وادب»و أيوُس ةلعج ةيوسن
 ل .٠

 نيح ردب جن اريغب َدَيَز مدق ثيدكلا فو هد هني

 م ءانفد ينع ) سرا اجور كدا ) ٌةيَقَر لع انيّوس |
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 || يا مثلا تبوس لوقت ةماعلإو .اهياءربقلا بارت انيَّوسو

 هيلع تيوس :لعفا فيك يا يس فيكو . ةتعنض
 او و ايوعلاب كليه رولا بق عجل
 ىا نيس ئراسال اذمؤا كيوب دب اهب تيزلنلو

 رعاشلا لوف ةنمو.امرد يوا.يال اذه لاقي. لداعيال
 ا 2 2 3 2 2 5

 | هلعن يف ةنعط يواسيال نم ةبس دق لضفتم ديس مك

 توالنو 01 يزخو ثدحدأا < ةاوسإ لجر ١1 وشاف

 ند اقرحو < كوس هدا دل أو قلخو ةناخ ا ةرمأ ملي أ

 ٠ فو 0 ةلامج هوثلاو : للنقعاو كرو طتسا نارفلا

 اذان يف ساو ا وداوعإلا ول | ضرالا هب توستو.*
 تون يا عموا ىلع ىنعمب ةآبلإو . اهيف كله يا ايكوسن
 ةالئاغ ارا ايوقناو اًيواشتةاتوانلتو ةةظفااوا' دلع

 ىا ىوتساف وتلا: تيس لافي. لدنعا ئثلا قوما

 2 ةايسلا ممالإو . لديعاف ندع
 أ رَء

 . كدوغقو كلا أيف « لع لاوس يأ كَدَمَف ما تينفا

 | لجرلا ىوتساو .ماقتسا 10 نم دوعلا ىوتساو

 . هرم ١ ماقتساو م نيعبرا و مدع تكف ىهتنا

 زجارلا ل اق .ربهظو ىلوتسا ِهيلعو . رفع |ةنبادرهظىلعو

 قارعلا ىلع رب ىوتسا دق
 قار رمدو يغرس ريغ نم

 تاع زب يره عرفانا ندع قل اول) طويحلاو
 ىأ دصق وأ اهيلا درع وا دعص يأ اسلاك ئوعملا م

 دعو لع نم عرف نم لك ليق : ىوتسا وا اهيلع لبقا

 كله ضرالا هب توتسإو . هيلاو هل ىوتسا دقف وريغ ىلا

 يل ٌنالف ىوتساو .جفن ربل او ماعطلا كسوتساو .اهيف
 | لوقو .نيداوملا مالك نم اهو . نيعتو راص يا اصخ

 ليغمتلا يف ةامنلا | ةغل
 اوشن المو 0-0 000

 انعم ةبدسلاو اء ئركلا حلل اول

 دبل ذا تا - 0 00 قرط 7 ل

 ع اولا 2 ا 3 ءاقب مث و ع عمو معزاجتالو

 5 ا اوسأ و . ةوادعلا يقوأ دهعلا ضفنب ملعلا

 0 -_- - 7 ج ع - 2 3 . - كاس ١ ١ 7١““““171717<1021ب7ب_-_-_بب77777دد7د-7 7770 ا ا ا ا ا أذ ا أ ذأذآذآذآذآذ]|زذ]|ز|ز| ]| ]| | 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 ز ز ز ز ز ز زذزذ 1 1 2 ز ز ز 1 ز ز > > > | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ذ 1 1 1زذ1ذ1ز 1 1 ز1ز12ز 1 ز ز 2 ز 1 ز ز 2ز 2 2 ز ز2زذز2ز2زة2ةز2ةزةز2زةز ز12زة2ز2ز ز> >2 >2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2١1
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 ادق ا



 سس راك ءايرا تلواوإ قلبا ةنلك مالا :ايالفو حي عر

 ةرقيلا ة هروس دف ةنهو خلا باذعلا ْ الرع 8

 ٠ كازو مانا ةالوا م ةماسو ٠ ىفادحأ س مكنوموسإ

 لوقا ةماعلا وا تاع ودلال !هريظلا تيارا هيلع

 اهوقو هسا مادو ءايش زك لان ىلا لالا ماس |
 نولوقي ىراصتلاو .هنانسا ىلع اهرب املج تيم ظ

 يك ف ةيسرا ىإ كلذ واظوانقا تالف
 هيلع رب رن عا رمل اماما 0 3

 0 قر مدير. |4015 راكان ةمالع ىل نس |
 اةواعإ هقلال اهو دانس لاو اق طك
 39 اقام اهاوسو وانس هكا موأسو ٠ مهيف ثاعفأ|

 ىلا انكهو ف لقا يرآشملا هل عفدو نب اهضرع يأ ْ

 ةعفديو عئابلا ةباطي ام نيب طسوتم نك ىلع اقنتي ناأ

 ىلا اهجرخا وا اهاعرا ةماسإ لبالا ماسإو. يراشلا|

 تصح ٠ وص 1 ءامز ورطت هيلإو :اهاريشت هكرلا لع راك كلا

 در يو سوا اوما مودا يدع نة لدا
 ةعلسل اب ماةسإو .امواس ىنعمب امواست ةعاسلا يف امواستوأ

 اهو اك طاطا | فاسو شاع واكس نجل
 ج ةماس فئالاو . لعاذ مسا ٌعاسلا * اهتم نييعت ي

 ة فآعتال يتلا ةيعارلا لبالا ضيا ةئاسلاو ٠ ٌعاوسأ
 لكل ممع ميرلا اهتموانل كلذب تيبس ليق .نطحلا |

 نر اتزقنو)ةيعارلا لبالا عاّوسلا#تباودلا: نم رةنعاز

 املا * ٌرئاطو دعم اوسلو: ليرهلا يع لذكا |

- 

 .هأملا اهيف مكن 00 17 ارزالاو توملاو ةماسلا عجأ

 لوق يف دارا وهو .برعلا وباوهو حون فب دحا ماسو ظ

 اًروفاك ذاتسالا حدي يبنتملا

 هلسنل كاراول ماس لوق نمو
 ايلامو يسفنو يلا يخا نبا ىدف

 ٠ | ماح ينخا نبا يدفا لوقي ناكل حون نب ماس كارول يا

 نال كلاذو .يلامو يسفنو يلسنب دببعلا وبا وه يذلا
 ىيسلا* يرصملارايدلا كلم ىلوت مع اذبع ناكحودملا

 يف ةنمو . ةرطإو ةمالعلا أي امهيف واولا بلقب ةابيسلإو

 | نم مهوجو يف مايس : ل١ ةروس

 فلاخمإ“

 7 د ا هيما عدلا وا هيد د -

 يه الا 3 دوجتل ارث

 لبا يف ٌقرعو ميس جةيكرلا ىلع ةرذحلا انل اأو

 جرجا يف اهقورع زاةةضفلاو ته ذل اونو 1

 انا

 ٌيزابزورلا حلاص نب «يلع حدو بيطلا يلا لوقةنمو ماس

 الذ امال رتل أك
 زاكرلا َماسو هظنل نم توق

 ” اهنلإو بهذلا عطفرماكلرانو هةودمملازاكرلاب دارا
 .نارزرخلل ماسلا ةدحاوو قئاسلا عج ةقاسلا اًضياةماسلاو

 اوف لاقب ةمالعلا 3 واولا
 '|ةمرسلا حاصلا يفو .ةتمالع يا ةتييسو حالصلا ةموس | مهل

 يل اغل ةنإو .اًضبا برحملا يفو ةاشلا ىلع للهجن ةمالعلا
 )اليس هذه لوقن ةماعلاو . مسْلا يا ةييسلإو ةموسلا
 ,ةيعبا او نسحملاو ةمالعلا ةايبيسلا * ةبيصن يا نالف
 رعاشلا لاق

 اكفاي نسحلاب هللا ءامر مالغ

 رصبلا ىلع شن ال آب :هبيس هَ

 ا ارا خيوو هدب حرفب يا
 ءايميسلا لعو .اهيلا رظانلا ّذنلي ةلوبقم ةنسح ةايميسب
 .رهشالا ودو رحبلا نم ّقينحلا ريغ ىلع قط مع

 'لا ةاط د دوال كلاتخ عيال ان ثادجا ةلصاحم
 ّسحلا يف اهروصب تال انملا كلت داجتا ىلع

 ةياريع يعم ةظنلو :ة|وط از هرج ىف اًرَمَص  "ووكتو
 | داما نوكيف هللاتفا يو مسا يأ "مش نم رح

 1ع ةماّوسلأو.- ةغل ابمإل هل ١كفرخا كيبل هللا مس | اهتم

 | اهوحنو ةطنحملا اهيف عّرزت ضرالا نم .ةعطق قيدلؤللا

 92 صم 2ع

 كعب ةهسيسلاو ةم م

 ةمسو دق هللا ن
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 | رخو عيرسلا ملا ماسكلا»< يرو س يفركذت اهيا

 أاضعو بابلا يدعاق لفسا يف ةظيلغ ةضيرع ةبشخ
 عب 5 :موأس رددم ضال جدوطا ماد ادقزتب

 | اا ا مب 5-5 00 حلا

0 



 ع كوس

 عانلاو ريغ ا قوت + * تابنلا نم قاس لعراشا] 0

 قيقدا :قداأ وش 7 اعلا كدنعو . ا

 دوج 1 الا دنعو. هي كاح 2 0 جر

 م ٌراح مب ةعفد لمغ 0 نا ةصيوخ

 يذلا باحتلا نم ىوَسلا + ةقوسأ َج - بى
 ٌىدعلا ةقاتسا أم ةقيسلا دام يق نت او يرلا ةقوسن

 ا ناقل ا 1 باودلا نإ
 ئدملا ةةينس لن لانا انف
 اما ناجم ناسا :
 دحولا يريف دئاصلا اهيفرتتس ةّمردلا اضيا ةقيسلاو

 قّوسألا او ٠ جورسلا باكر ريس ةقاّسألا * قئايس َج

 .قاوس َح هافؤس بو اك وأ ةدياما !بوطلا

 . ديصلا قواسإ ا ريعبو رم ؟قّوسلا مسالا

 2 داما مت ١م ىلع ع حالطصالا ُِ ا ةقواسلل

 ةفدارملا ضان“ ا لمش# قاضي اواو
 دنع قاوسملاو . ةبواسملاو

 كراع اقل "ابا نمو .بيرغلإو عبانلا قاسفاإو
 كاس: انكر” كلوا ةكررل ال ل

 انيسوأق كاس ]جرا كر 8 رقابة
 كودنو اهانن نيب تاتا هور ام
 دوعلا 5ةيالو كوتا كللاذت اكاينشاكانسإو اكو
 اتيعح راس اكوا لكزلا كواظنؤ مااا
 نوم لباقت يا كواست لبالا تءاج لاقي . كَورَسَت
 ةيسلا لا ذتيك لات ل ا
 ذيهوع نهد اكب اهدبكيل ان ركرال
 رجش نموا انسالاة ب كدت دوعلإو ٌردصم كاين
 لالخ وخ ثبدحا يفو.كلْوَس جركذيو كتوم :كارال

 .فاضملاريدقت لع كاوبسلال اعتسا ياك اوسلا
 قالا

 لوا ف ةيواز ؛ 1 مقتولا جودزما شيرلا نيكي

 5-5 8 اكو كوس َج 67 ةنم ةدحاولا . دقعل

 .كليؤاسم جر وكذملا دوعلل كاوسلاك اونسملا * كولا

 ا 0 ىرتشالا راهغا هلا

 ٌعاصا

 حالطصا يف ككوسلا * نمآل فزذح ةناال

 يي

 ناقسالا هن لا ام لع انغبا ك ارسانإو كل اوسلا قلطيو
 1 كلا لوك ةنمو ٠ 0 نم 2 لخادت م جارفتسسال

 .كاسإلا لضف ىرب نع نراكو ةيزيربتلا ةماقملا يف
 ةناقسا نيب: نم ةقلني ا لخت ئى» كاوا ةثافتب ٌنضِيَو

 نيل هدشيف لك ولو فاش دوأ
 ةرراجلا فسر دلك اكو الوش لقاشلا )ا

 : لصالا يف واو اهعا ىلع لدب ةترالزاعت اه طوقو

 نيوغ ةءانأ زافقي وهو :ةلوأ أب ثاس يضاملا يف لاقبو
 انيك ةزيطا كو تأ 1 ةلصا

 ميا

 نا رابئعاب زوما نعم

 ف ةوجأ دعك 3 وأ و هس هيبف ليقف تيار نم تق ٍفَح | ش

 0 يد لجرلال 7 0 00

 ا هل . 7 ةقيز هت ل 000 ٠ هي يل

/ 

 خ لوك ةيلعو «اويطابأ لؤتللا فقع لوشلاا د ةئئورأو

 يلا
 ظ انآ هكا الة داك“

 الاس يداتوف يف لت لجأ
 ةلوَسلا * ةيضضلا ولدلإو لّوسألا ثّ» ةالوسلا

 ةلعشلا كحل هل انثخلا ةكوشلاو:اورديغإو قطبلا هكقزتلا |اّر
 ليدل »لونا قارا كلا ب كارول
 الوسم الم لوما فما طا دس ااماالؤتالا لع
 هل الو وطلا اىهوللا اعنا نحت اهَو

 رجيرتسم وا لدعم يا لّوْسأ باتو .لّوتس ج
 امس ةعلسلا عئابلا ماس

 دو يرتشملا اماسو .اه

 اهيا ايي كدناوالإ رص نايل لوفاؤاراتلا

 ركذو اهضّرع اًماوسو

 فب دكا 5 4 هكا“ .اهءاتساأ فن

 ظ ايو رو ٠ يرتشإ ال يأ هيخأ مَع م ىلع لجرلا موسياال

 رعاشلا وقأي : عاتبب الو 01 ال

 انّسفنا عورلا موب ُصخرتل ان
 انيلغا نمالا يف اهب ةاكنؤلو

 لبالا اتماشو .٠ 5-5 ماتسأو از او انك ةتعلسب ماسلاقي

 ١ ىلا تجرخو تعَر يثإ اوال“ فدع خرلاو |

 ١؟٠١



 قوس قوس

 ل نول

 للا
 قا ١ ىنع 5 رخل | قاس يفاثل ابو ْن اشرولا 55

 ىا ةّدش نع يا رقاس نع فشكي موي نر ةروس يفو

 فَ قالا فك . بطخلا معلو رمالا كح مو ظ

 ؛تيرطارفب قهةوش نع تاردجا ري كناةليطاوة كلل

 ئءاطلا ماح لاق
 | يضع يبا سف نأ تركوا

 ارث كرار اتاي وع ترش نآف

 هس تالا صا صيتسك نتف دايت
 ناروبخ

 ١ انتا اى استاهل هارب تع
 تدم 5 قاس ىلع برحلا تماقو ٠ ناسنالا

 قاس ىلع تيب ةثلث ةنالف ثدلو لاةيو .تمظاعنو

 رد ضو مم ةيراجال ضعب رثا ىلع مضي يا ٍدحاوأ

 دل هيفا ا تال قاسلا تّدتلاو ناسنالا|
 او تازارا ذا ىاعلا نورك باو ةرخالا ةدش لواب ايندلا |

 ني ولا لاو .هلوه نع َرابخإلاو رمالا ةّدش
 قطيو ٠ امكيرحت لع ناردتي الف رخآلا قاسب لجرلا |
 عاملا عالضا نم 0 ىلع نيسدنملا دنع قاسلا |

 0 رابع و ريغ قاسم مولعملا قوسو .ردصم قؤسلا |

 نا موبيل ةياعيال نم لاس ةيلعي اع مكتملا ل اوس

 4ب ىَوادتي 1 مالا قا 2 تاب بارخلا قاس و

 ا 1 ورشا نم ا قوشلاو 00
 | قوس يف بح ءادعت 1 نيلاسق ةيؤر لاق“ نيقاسلا |.

 ا راك نم ةرماض ايفيشي ينا قابلا هذه. نانىلا

 | قئاس عمج ةقاسلا * نراقيسلا ىلاوط رافظالا ضيي
 ' 1 ةقاسزقةرالف لاقي شتا رخومو كولو
 ظ أ ّعرلا ةقؤسلا * ةمدنملا ضيقن فو .ورخكم يف يا

 ركذااو عيجتاو ددحاولل ةالولا هاير دية دليلا نم ظ

 اا مفرديو مقوس كلملا نال ةقؤس تح ع
 1 قولا ,لفا ن نم مهالال مدا ياررم اعيان
 مجالا نب ةلبج لوق ةنمو. ةماعلا نظن !؟ندملا دالوا
 || نيلا اذه يف لض:, الا باطنملا نب رّمع مامالل يفاسعلا
 ااندنع ةقوسلإو كلملا ناال لاف ةقوس ىلع كلم

 "يبل رارض ن؛ب لشه لاق ما

 كلل ا.جلخم ةقوس ينبع 5

 رار دوملا عي اكلمرالو
 طيس نيح يخل ارذنملا نب نامنلا تنب دنه تلاقو
 1 ل يبا نإ ديعس يدي نيب ترضحأإو

 انرما رمالاو سانلا سوسن انبو
 000 ةقوس مهيف ن نحن اذا

 اهييعن ويش ,ال ازد د

 تفرضلو أنب لا اوحأ باق

 هدي عشا نيبسانتملا تيب ةعقاولا ةهباشملا ةدِش

 ' 0 غي ةغل ابا ةتدئافو .هب هبشملاب هبغملا سابتلا

 رعاشلا َُك وق ةنمو

 انل َنْأَف عافلا تايبظ اب هللاب
 رشبلا نم ىلبل ماّوكتم ياليل

 لهدات ةن ومس ؛عيدبلا لهاو. 5 ءلا جالطمإ وهو

 الفا مس ليا فا سوع قولو كرا
 ندملا يف و عومو وريع و ١ ديد» نم 5 عيش ند ه ابيلع

 3 127 م ةع مالاو عانمبللبو هيف : عاب اهيلعو |

 اكلبوت ا َّق ل اق قديما كمي جم ةثااقاو قاوسأ

 اد يعي قو ىلع ةقؤسلا عي ِدَق و

 اي اتفق ثأر 7 داي

 اقّوسلا , هزه 577 ََك اولا الان

 فاحزلا تاببا ىر.٠ رعشلا يف ريهز ةباج عم وهو

 ' وطم وردص ىف لوالاك يساهم ل يك

 | لفسا ناكأم .يوئرطلا ياا
 ”0 وسلا لال تييقوسلا دحإو ؛ةئسلا * ةمكتلا

 أذ يراكلإو .ةعنادو قيوسلا عئابو قئاسلا قاَوَسلا

 تلال كليطا دوعم ندبات حالطصا
 ااوياس ج تا يم انما نوعرل اوامسمس |

 ظ قوف رج

 | |اريش رادو جرح اذا للا علطو قاسلا ليوطلاو بركملا و ٠ قا عم ملا ل اهيف مىايفل وا



 قوس

 ريع ضرما ىلإ قلل لمت ايعر كص فا عا[

 ”فرملا رع لوفك ل هاعأ
 يردأ لاخا فوسو يردا امو ١

 هاسن ما نصح لآ مْوَقأ ا
 4 داحاو لد ١1١ نيب ضرالاو فاسلا ةدحأو ةفاسلا ْ

 27 و ضو جةر وكذملا ضرالل ةفاسلا ةفاوسلا|

 | فاسم ينالذلا لا تنإابو انني لوقو . اهدعب ِي ْ

 و ا مس زالف يف ناك أذا ل دلا 0 مثلا ىفعم ند

 اعبالا ةحيرار "مش اذاف. رو> ىلع ع ماوه د دصق لع ملعبلا

 كفايشأ يالا اذا ةبوَر لاق و قبر اط ىلع عشنأ لع

 .كلذبدعبلا اوم ىتح ل امتسالازتكف -قرطلا ف
 .ضرالا نم ةحاسملا ةفاسملا نا روهشملاو ليقانكا

 ذأو 57 اهتحاسم رخو يا ل ةفاسما انك لولا

 م صم 0 ىعملاف رهش ةفاسم اننبب لا

 8 ب يا هب انس هلال نعْنا كاد يره

 0 داولإ يألف ل لا دول
 . اهذلوجشام يتلانةدلاولا ب. فايس : هفلو
 2 0 5 ال 8 0 دوت

 هي 8 5 7

 اح اَماسَمو ةفايسو اق اهقوسي ةيشاملا قاس
 ثيدحلا قوسي وهو .اهداق دض فلخ نمروسلا يلق

 ضيرملا قاسو .ردرس نسحا ةدرسإ يل قاس نسحأ

 عرش لوهجلا لع قوسو اقاَيِس سو اقرت 0 دنع ُهَسْلْل

 جل ارا ىلإو :ةقاس باصا اًذلف قاسو' .حورأ ١ عزت ْ

 أي واولا تيلقف ةمؤيلا اهاصإو .دعبلاو عونلا ةقيسلا

 | دعبلا ةفاّّلإو فاَسملا * .ةرسك دعب ةكاس اهعوفإل |

 اقلك وم ا دن اهلا قالب .قاعطلا و

 قر

 ا ةنرايس ةقواحو سابا كلم ردا [دادوايزو تف خراص
 الك داس كاران لاو ركل ايي: فزرتملاايف ل
 ظ را قاوم نقوش
 | عضبنسا يالجرلا قّوست لوفل 20

 ا دهباه اقرا لاف كفواسو قوس د ةيانلوالا

 | اقؤست موقلا قّوستو .ةلسرا اهربح ةأ

 ْ ةشاملا قاجشاو يذلا ْى تمحاازت مغلأو ٠ تدوافاوا

 طفلا اا 1 يا كفانا و 0 ىنعب اقايتسا
 قئاسلا * امقاسا ىنعم ةقاتيدنلا كنالا ةةاهنتساو ٠ قاس

 | يا (نازإ ا قئاسو. ةقاسو قاّوسو نوقئاس ج لءافمسا
 ْ .ابقوسي نك ارو راسا 0 نازملاب ةهيب كلا مولا

 اا 8 ةقكا أ 3 أو ا 50 ويكلف

 الورم ويف طسوالا دما واكو نافل نم عبارلا
 | كا مك رالف ياا

 مسج ثرحلا ضعبف ثدي لو لوا

د' هيلع يي رد ى ذلا 3 ةيولسا مالكلا اذ
 ا ْ 0 :رابعلا هزه ثنعدذ و

 *٠.وسيان

 | صاصألا دنع قايسلاو . ويف ةّجردم يا مالكلا قايس
 ٠ دادعألا ةقايس سو دادَضصَق ةقايملا #* ثيدحلا نم ةصخخا |

 ا ٍقايس ىلع ةدر 57 داما عافبا ْق كا ديدعتلاب قع

 ةروس ُ ةنمو . تافصلا ْ 2500 اهرأكاو . د>أو

 مالسلا سوُدنلا كلملاوهالا هلاال يذلا هللا وه رشحلا
 |اهعوقو رثكيو . ريكتملا رابجا زيزعلا نوسملا نمؤملا

 0 ىجلا لودكلا ضيا تانصلا ريغ يف

 ىنفرعت هاديبلاو ليللاو ليخلا

 02و ساط رثلاو خرلإو فيسلإو

 ناني تو 0 9 اق ةيكرلاو انبنكلا ل اوال

 ةرجتل ١ قاسو .ةءفلا ليحتل وإولا تيه ٠ قاوس 5

 قاس هيوص ةلاك نال ٌيراقلا ركذ درع 0 انو 0 .٠

 . مارحلا خرف هنأ ي ىنعلا ”ةخرف هىلاو مالا فاسلا ا

 ةدمالا ديؤةقب تيكا لاق انالف اسال هيدي نإ ةمدق لام هبلاو لق | اهفادص
 اهبواجي قاس ىلع قاس ديرغت اةيوستر جت شل | قوس ورع ةا نا ةلماع يأ وريذق اش ظ



 تفرقت فوس

 ينفع لبعد لون ينرعلاو ويف ةلوع 340 خايسو ىا |

 ةنا كلاذو ١ هب هرما مت نالفب نالف غاسأو . ينلوما يأ

 قبيف مث ارد وأ 0 أجر ةدع دبرب ْ

 غوسأو . م اوغاسا ةءاهنا ةنسوادب غاسا لبق ةباصا |

 أذاف رمالا متي ةب دحإو

 اليل رارإ ا
 تمغسا ام غاّرملا#بارشلاو مامطلا نم لخدملالوسل

 10 4ي )ا

 مع دك ليقوة هةعم داو يأ اذه غاوس انهو.ندصم غاوسلا أ

 ب ثنللا يف هذه غوس هذه ل انيانكب اعنا داع 1

 ةغاوس هذهو اذه ةغوس اذه لاقي غوسلاو ةرالا ةغاوسلا
 ٌدضو غئاسلا بارشلا نم غّيسلا#ىثنالإو ركذلا يف هذهأ

 ةماقملا يف يريرحملا لوق ةنبو. هلا ففخت دقو . جاجالا
 ةيزارلا |
 هع كباعد و رملا عراو ظ

 اغيسلا ك اح اذا جاجالا درو ظ
 لهسيو مثلا ةغيسإ 1 اهلا برش نع كمنم اذا ياأ
 هذهو اذه غيس اذه ل اةيو.رملا برشاف قاحا يف ةلخدمأ

 بارشلإو ماعطلا نرم غّوسألا * ةغوس يا هذه غّيس
 غئاسلا غاستسملاو

 نذل ةئئاتنلاوهاريض لعوب هن هوس ةفوتسسة داس
 دعم فان نع )ةهتايو طوحيما ]بام فاسو كا
 انألف فّوس * فاوسلا هيف عفو وا كله اًنْوس ( هلع

 اكلنا عفا ةرم دع هرم هلل اهو كلل

 . اذام عنصي هيف ةّكحو ايا هلم ةرما اًنالف فوسو
 لجراا فاسإو . اهعجاض أ ارخلاو

 ناتزرخملا تمرخغاف ىأثا زرافمتإو. هلام كله ةفاسإ |
 قيام ىتح فاسا لذملا يفو .اهدلو تام نادلاولاوأ

 دئادقلا عقوتو ثداولا دّوعت نا, برضي فاوسلا |

 واش فيات قوافل

 اقايتسا ةفاتسأو ٠ عف اونلاو ةداعل اب نوه دئادشلا تال

 تطي.ةمراا وذ لاق :ةقيفدلا ةامرلا ةنتاسلا * ةوعشا

 ةماعتلا خارفأ

 | غئاسلا د ل 0 و ةعم دلو اًعاو

 كر كداوشلا ديبع قانَنِع حاس ا يفو. عبو لبالا

 كوع ًءدمهو ٠ صصغلا غاورس دما كاقيع كِل

 5 رتصغب ترج نا اًغاَونس تناكو ا |

 هزجلك بست اهنا ينعي .ىمنا لعفيس يف نيسلا ةلزتمب |.

 كيطعي ف وعل و وع اميلع دئكابلا مال 9 وخدب نيسلأ

 موا هناك اهنانعا أك

 هيلث تيهاوا ةقئانل تراط
 2105 اك رول تب عشرالا اهيل ةقئاشنلاو
 ْ هواللالا يف ناتوملاو افلا فا ىسلا * ةيذحلا ةلزنمب

 "ضل ابو :لاملاو ساناا ب وا ”مهلاب فاّيسلا

 ثوم يا تفاّوَس لاملا يف عقو لاقي .هكالهو لاملا
 يبال لونب 00 3 تيوس هيكل نبأ 3 أق

 م ةراع 0 كلذكو 2 ىلا فاّولا وهال ورع

 | ةدحاولا اهافس حيرلا نم فاسلاو . تافاس ج نوطلا

 فرد ل | ل ءانبإ 5 ةعاوسو . 7 عديل *« ةفاس

 1 وطا يي وأ نيب رصبلا ريع دنع نيسلل ةف دارم 1 ايقتسا

 بياذشلا فوسو مالغلا د بماذعاس حاف 3 م ع ءانامز

 فوس د وَخ دعا قمع لعتست ام زثكأو“ كلا

 كيطعي 8-55 وغ دعزلا ُْ دك دقو .٠ نوفعت

 ا دعولا ُْ لوعتت أ رثكاف نيسلا 0 آو ٠ ىخكرتف كبور

 ميلسمش لَو ٠ امظع اًرجا مهنؤنس كنتلوا وع

 نوبلقني ل يأ اوهظ نيذلا معرس و وث ديع ولا

 ا فرح نيلاو تفيوسل -- فوس نودعسل نوبرعملاو

 | رفانئتسا فرح ف و يا ىداباز ازو رينلاو . سيف

 | لاق ( لهما ىنعب لَو نم هاخيتسا فرح باوصلاوا)
 | نكي لل ام يف يفيوست ةلكف وس هيوبيس لاق ٌييرهوجلا
 | دعب ةرمل تلق اذا ةتفّوس لوقت كنا ىرتالا .دعب
 ا 1 نيبو اسال ل لقا ضو

 ٠ اة و افنع لضنتالف هيف نلل تيعاك ل علا نم

 ١ ةةفوزمليلق:تاعلا هو. "سو يتلو عل اَهف
 لون برءلأو . انت 2 ؛/أ ىنعكب ا العنا ١ تعش

 نع درفنتو كيامالا اي شم عل أ كفؤمبلا تاق 3 ةرالف

 الاي اال



 خو 1

 قو ٠ اد>او 8 1 ق انءاوكر 1 يا 0 0 1

 00 ىلع اننا اذ ايغاو 09 نايطاعتي اهدي

 ةد>او ةبارتح يأ أ اوس ةرضو ةظح/و اذ 3 1

 لاس ىاطلل لوعفملا تب 3 ةبئان وهوَ :ظولا ا

 هنت لذدي س.شل | رون ند لح ةفاضال اب لطب ١

 اكسيحالو تيب ؛ ال يا لطاب 0 دع لا يك 1

 * ةقيا امز ز اهيلع يي ىتلا ثادكلا ن ايضق ارا طايسلاو َ

 انطيخم الصب يأ اهركو ا 0-5 هاطيوسلا |

 ءالاقي.ةطادخلا ةطب وسلا # بوب<ارثاسوأ |
 « هب طآخيام طاَوسملاو طولا +ةطاتخم يا مهيبأ |

 ةطيوس لاو

 ةرضح طعبال رف !ًضيا طاَيسملاو . ووخنو موعأ|
 ىلع يرغي سيلبال دلو هنا ولاق طّوسمو .طوسلااب الا
 طالا ةّداملا هذه ف ىتدملا لضإو.بضقلا ١

 .اًطاستم يا اًرظيسم راص ةرطوس مهلءرطوس
 كا جالطبما يف ٌيرطو.لا ةنموأ|

 0 عارالب تخت اع عوسأ لبالا تعاس

 ةعاسلاب ةلماع ةعواسم ةعواس * ِئاعَوم 02 ماا
 دعب 4 ةلها ةعاسا هال مولا كاع يا ةموايك ||

 عوسأو' .كاذتف اهعياخ يا تعاسف ىكلاذالا ها لوذنو !ٍ

 نات واتعاس ملا مقعاس ا سناك
 مم هرك ٌدرغتنا لجرلإو .هلوبرغ لسراراحإو . ةعاسأ|

 ةئاس ”عئاض وهو . ةءاس ج كلاطا عئاسلا * ىَدَمإ |

 .ليللا نم هدطإو يدّولا وا يذَملا عاوسلا * عابتا أ

 .ةنم ءده دعب يا ليللا ينرم رعاو# دعب اناتا لاقي ا

 ةراثتساف نافوطلا ةنفدق حون نمز يثدبع "ص عاوسو

 ل و ليّدهينبل راصو ديعف سلبا[

 هني 5 لكلا ١ ارقو. .اني سلو ذو هدذتالوأ|

 012 نجر ةرود ىلع ناكو. باك ينب 1 دو اكلت

 الا #3 رق ارمأ ةروك ىلع 1 ناذيط عامسأ

 :دطماوونلا * مورلا دنع ةواصلأ ضرورف باتكأ|| ١

 .جخن 1 اك 0ك

 ةاعوسلا ع ةنم عده دع يأ كَ للا نم عوسدعل اناناوأ | ْ

 هوضولا ماعلا يغب هللا قو كدتلا ى اًيذّلل| ا 1

ْ 

 اراهلا نق فقلت ةعاسلا + ةييدش ثنا ءاعوس 0

 راهلا حوبجخ نم اًءزج نيرشعو ةعبرأ نمزج ياليالاو

 | [تياوتاسلا و . ةقنح (تيعيت نع يراني قلق لالا

 220 لغ ضيا ىلطن .نيدلؤملا صنعو در تاجا ييقولا
 ليلا طاشلاو تاع انما بل صبسقولا تفرع ةيوتسملا
 | ىرخال اب مهتم ةدحاولا سار لصتي جاجزلا نم ناتنينق
 ةنم لمرلا بردي عيفر ثنقث اهتيبو لمر اهادحا قو
 اطياف *امرلامااعق 0 لمزلا تاذ لَم

 تقولا نم عا ىضم دق نو 90 هرأأ خرف قه ثيح

 0 1ذسلا ىلا برسنب لسرلا عجربو اهعضو يكعف نو

 ظ نم ملص ليتل ةعاللإو ا .بداسالا انه لع ارج 6
 |ةلبقتسم عضوت راهلا تاعاس ددع ىلع ة .امزع روحا
 ظ 00 ا ديدملا نمابسيضف اهطسو يفو سمشلا

 انح نم لنتا الكف دحاو دعب اذ>او طوطاملا

 ظ 7 ج نرايزلا نم ةءاس تقولا كلذ ناكرشلا
 وف موقل يذلا تقولا وا ةمايفلا اضيا ةعاسلاو . عاسو |؟

 |. دئاق عج ةداتكعئاس عمج اذهو نوك اهلاو ةمايقلا

 | .ةدو در يغ نامزلا نمرةعطقل سا ءابقفلا دنع ةعاسلاو
 *« ةعفدعب امي انلا واولا 00 ةعوس .« ةعاسلا ل دو

 |ىتح اهدلو 7 0 اا

 لابلا انيس داس ضم لجرو . ةئئاي ةيوإو عابسلا ةلكأت

 خّوسم وهو: 5 هل, ليه يأ خيم .. عيضم 8

 كالا كال نم يوما للصان 3 غوتسم يال

 لاوزلاو
 افا خوضي !ببارغلا عايل

 ةدارفش تارغلا ةرالفو ا وال قفلع دما ا و سلسو
 | ل ادم اوبل الا واعي تس واقوم
 |١ لضوالا روب تحاور ركن ةغاشا تعاسا طوجألاو

 "غرس, *عزاج ل مف,اه. هلو, تّذش .ةقانلإو تاس | ة
 اتاي لمت ةفوو ماما كاطع انطح مل و: مزود اي

 |بصانملا مكاطعا يل مءاههجوتل نب داوملا مالكيف كولملا
 |هي ةلخدم لبس ةغاسإ ماعطلا غاسإو . ثايالولا يف

 ك0 اال لب

 ان ال



 سوس

 . ميلع اكلم ريص لوهجلا ىلع سانلا رما ٌنالف سوسو

 01 ةانلاو ٠ هوا هيبف عقو هما اهطلاأ س ا

 قالا ا ع امو لحال 0

 اق 0 0 نو و ل ا ج لعاف مسا

 يذلإأوّن للا يف حداقلا س ١ كالا ياك |

 000 ل رئاهو 2 اس ةلصأو .لحأ دق

 قانعا يف 1 0س اًرلاو٠ دانزل 0 34 َك 1 لضفا رج

 | مولا 7+ كاوا 07 تاس ا
 هو ا يف ةقورع 7 م لحدالاو ةيعبو طلأ

 .٠ ةليوط 0 اح 00 ةرعايسا 0 اهعيفن لع عقنت

 عفني وهو سودا تبر هل لاقي ببر اهعيفن نم لوعيو

 كفرتملا هيت متل وو 3 انعبا نيزرتسلاو : باهل

 ربع يف ثدعت نا د سولو . رجل لو ماعطلاو بادغاوأ|
 قاعات وشهو. مردكو نب ذا ١ ا اا < ةيادلا

 تيرم ناكو .كللللا فب ابسك نإ راي ذتفتسا نباربكالا

 5 ىلا ١ ملا ١ ضّوف ولا هأبا رضح نأ هيدي لمح

 2 0 ع كلذ نم 207 .ةنود ياح

 ناسأس رم 5 7 نو داركالا عنه هيف اهاعرب لءجو

 058 اسوأ ئدركلا ناساس لاقيف مويلا ىلا معلا يعرب
 ويرحل با رش ابو 0 نم لك هيلا بمسسأ مَ يارلا

 . .دالزا نما نوب زل حان ننال ولم الك نامل
 كتالجلا اراد ةبراح ماا ل ناضاس نال

 راصف ٠ هككلم ع لوو 4 | ناكام لكب هنو 2

 يع ءتسإو ءايحالا ِ 2 00 هاا ت16 الجر

 نياق جل ناعما 1 ا
 .م.م ةقدصلا ليص# يف ل اينحالاو سانلا ءاطعتسا يف
 3 - |هلبق ام جرا ةبإورلا هذه نا ىنخيالو

 .قامغلا و 9 1 يدركلا ناساس ل ليقوأ
 لوفي ثمريح سيشل غرمأ منغلا قرب ةريعإ نك ناكر

 ع 3 0
 | 0 أ 85-7

 0 5 5 يم 3-5 1

 0 يربظ ىلع نارا الو من

2-8 

 حالصتسا طايبلا © لاو لا جاو نرسل ١
 ” ل لجاعلا ف يلا قيرطلا ىلا مداشراب قلما
 كا ةرهاخ ىف ةفاملاو ةصاخشلا لع هاربتألا نم فو
 ادب مرهاظ يف م "لك ىلع كولملاو نيطالسلا نمو

 .ريغال مهاب يف ةصاخملا ىلع ةايبنالا ثَرَوء 0
 نكس ىلع مومتلا عم شاعملا ديب يدل فال
 لا كلا ء القا كازا يثو . ةماقتسالا 0

 كالا ةنايقو ةسايسلا رعو ةيسابسل ! ةكحلاب
 ةيبك يذلا ةماعلا 5 3 دما ةيكفلاو

 *للا كك 00 لع فير دنكسالل سيل اطوطسرا
َ 

 1 د اهب 3 ثباودلا نط ألا

 كاب بكوللا
 لا ليوا

 اك رار! قموسلاو
 ل اندر ابا تورت رهو ةقارلا بيط تيفال

 نم

 ||| ضيبالا وهو ذازألا نافنص ايناتسبلإو ناتسبو رب

 || ةدحاولا .ةيلوجنامسالا وهو حرق سوت ”هانعمو ةاسربإلاو

 نساوس ج ةنسوس
 || عرجي ناوهوا ةطلخ اًطْوَس ةطوتسي ثلا طاس

 |( طاسو .اطاتخي ىتح هديب اهمرضي مثانالا فيس نيكيش
 1 الل هل تاتا طول نع ةكاذ
 | | كتان اق بقر راض ل ةزغو نبللا اظاس لوقت ةماعلاو
 أ | .ةطايس جرخا اطيوست ثاوكلا طوس * طئاس وهف
 1 اقع طارتما رجا ظوتساو ديف ظلش هزم ةرالفو
 اا ماج ندوب تا طاوسلا * طانخإو

 ||| طلخم ةنال كلذب يس .ليالا سضتك قا قا روغضم

 رهللا ةروس ىفو . تاقاطاا 0 وا مدلاب 7

 طاخام يا ليق . بانع طوس كبر ميلع بصف
 اضياطسلاو.العا ارسأو طايس ج باذملا عاونا نم ملا ٠
 ىلع اندرو لوفن .ةتللضف ريدغلا نمو. نعل كلا
 هعاق ة اهدادتمال هب تن هس تالق يارب 3 017

 نايطاعت انوا هاما عقنم ا



000 

 اوناك مال نييسابعلا هاقلخلا بقل ةدْوسْلاو لك
 ةدّوسكإو ُهيِوَمَتلا نم ةضيبللل اًقالخ . مهايث نودّؤسي|

 ةدّوسملا مايالإو .جاجزلا نم دادوت ةنينق ةماعلا د1

 شيعلا دكتو لاخلا وس نع ةيانكة دولا
 رفات نع.رقصلا 3

 ا

 ىرخ ا هبقو٠ .ريظل اا يرد ىدهو نيماشلا ١

 ل كا 1 .ق ن ذ س يف تركُذ أ

24 - 
 رظنل | كي لد 0 تاليلخ

 : هيلع دعص يأ ةقلست 0 7 ر 1 طئاحلا راك

 راد سار يف بارشل او.راثو ب روو-و اروس هيلاقأ |

 اريحأت 0 رومالا ايلاعب كلا رو عفنراو
 ا 0 ند ءوسل روس ا

 .ةبثاوو هسارب ذخا اراوسو ةروأسم ةرواسو ٠ راوسلا

 + ةتسبل راوذلا كَرولبتو هيلع دفقح طئاكاا رد

 را هلم قوطل اك لح وهو بقا ر اوسلو راوي
07 57 5 50 ١, 

 ءرووسو روسو يرش | 0 أ جاهدنز يف

 د دأب فو ل ظنا ا له ريش

 ارودااو 500 ناربسو راوسأ ج ج وعافترال هب يس

 ا ةوزغ يف لاق هنا ثيدحلا ةنمو . ةّيسراف ةفايضنا اًضيا| |

 | رؤسلاو .ارّوس ٌرباج عنص دقف |وموق ةباحصلا قدنشللا| |
 0 ص ةيضنلا يف ل ادلا ظفللا وه نيّيفطنملا دنعأ |

 | لك كلوق وحن ةيس اهوحنو ضعنو 1-3 0 دارفا|
 .ةوألا 0 * راسنا ناوبحلا ضعبو ناويح ناسناأ

 ةجمالعو ةرئاادجلا ةراوسو :اهع د اهنزعو زيا طرولا
 اةثوطس ناطاسلا ةروسو :ةتّدشادربلا ةرؤستو:ةعافشرإل
 يا ةروس كدنع هل لاقي .ةلزتملا ةروسلاو. هقادنعإرا
 ىلا ابنا نتا ل اط انو ىراتلا تغب ةروسلاو ١ كك

 طئاحلا قورع نم قّرعو ة.العلاو ند ءامسلا ةهجأا

 ةلونم اهنذل هب انتم لما زارملا نستسل نا
 8 ل .ةروسكى رخالا ن رع ةءوطقم ةلزام دعبأ ١

3 

 كوم

| 

 ْ تابالاب ارتط احل 2 اهريغ للا أبنم عفن ري ٌئراقلا | اون

 1 0 0 أ مالك اهمال 0 وأ. 1

 ظ « تار روسو تار راسو روسو رو 3 ةغل يثو زيطأب

 اراكسلا +
 ح

 ماشلا دالبل كسا فيققتل او ”مضلاب ةيرووسس
 باوصلا وأ) مالكلاو يَ هسأر 5 ريفا روسن نم

 21 راويه و سالو لمار ايد الل( اكلات و١

 لات ركل ديلا وسلا اسأل ل
 سْرألا دئاق راوسإلاو 1 م ةماعلا حالطدا

 زا جب سر ا تماقإو ماكل اينيرلا داو

 ازن ةردبلاب مث 0 موق اضيإ ١ةرواسالاو: را

 701 وو " ٌلكا لة . ةفوكلاب ةرماحالاك اعَذق

 راو او ة؛دانزلاو قبدانزل أ هاب نع ٌرضوع ةنلاو

 ربخا ام لع ردتيال هللا نرا اولاق ةلزننملا ن 6

 ردك 2 رآث 4لء

 اهدحأ ىلد راك ذاف ء

 00 3 اال ملح ع وأ ؤهدعب

 او 001 5 كاملا

 ج علاج نم 5 3 روملاو .رخآلا ىلع ردق

 طحأ امو دنزلا 8-0 .راوسلا عضو. ل .روأاسم
 اباباقيو .ر 6 روس ا ناكل دا خبل ٠روسل

 اا افلا راشالا رع ا رول ا ف

 عافت را ةداملا هزد ُْ ىنعملا لصحأاو

 ةلؤصضا مالثل اب رثكي تان نآنروسلاو نافروسلا
 0 ا 0 5 ا ل هلضب ةري ل ةسم | ايكلاك

 ل
 اللعان هانم اهتم باول رالف ساس

 0 اهضارو

 17 ا حدب سو١ابن 1 2 ِى 78 نس سو

 ساسي ماعلا ساسو اهلمق رثك لَ باب نم اسوس
 يف اسس لوهجلا ىلع ساسي سيسو سّوسب سوسو
 أ 5200001 ياللا ا وا هيف 7 لكلا

 مر

 ٍق اي 0 امطلا سّوس *

 كرف ا

 عئو مم١
062 

2 5 

 : حر وهل و يأ سوسو. نقلل

 أ

 هس أ

/ 

 2 عز

 | اهولز

 أاهرما فين رلا لا لولا ا
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 دوس

 ملل نكي مل نإو مدخلا ىلع مهفرشل يلاوملاىلع كلذ قكطُيو

 امخ#ب قرفلاو .ىهتنا ليأق نع هموق دياسوه لوفن م قي

 وة ديسلاو ل اقتتال ناثزا ىلا قدري فاقت

 يف نازم هل آيلوالا نم دنع وهو .ّيحوننلا هللا ديعريمالا

 ةنوتايو هترابزب نوكّربتي نانبل لبج ىرق ىدحا هيبع |

 ناديسلاو . جلا بقل ىراصنلا دنعو .روذنلاو ايادهاب

 نا ريعان اب
 ءا ءارذعلا 12 تنلو يلا كفن ةديسلا +« زعملا نم

 عذر اجه يت جبان لامك عامل 2|
 لوقو: داويبلا ا زوالا ان ني ال

 بيشلا يف يننلل[|

 ه1“ عاب الاطار تككيسملا
 ٍظ ااا ٠ نم ينيع ِ ذوسأ عا ّ

 يذلا ذاَغلا ليضنتلا نموهو اًداوس 0 5

 داوسلا نم ليضفتلا نوزيجي مناف نوييفوكلا هزاج

 رعاشلا لوق هيلعو . نإوأ الا لصا اممنال 0 ظ
 ٍضافضنلا اهعرد يف ةيراج

 ايا لا

 ًلقتسم اًمالكي يع 2 دوشأ ةلوق نوكي نا نكي لدقو
 ديالا ةيحراطو داوي هاو ًادعبا أ

 كمرك كنا لاقي اك دوس اتعن وا تنا نع ايناث اًربخ

 نم رهش اكورئاظن ىلع ال هجوا لوالاو .رارحالا ن

 ليضفتلا يف رانيدلل ماطعإو لوعفملا ليضفت يف 0

 .مهيلج جا موقلا نر

 210 قنالإو' .ةنم لجا ي ما 0 ه دوسأوه لاني

 .لالعالاب ل

 ةيناثلا يا ) ةك

 ثيدحلا ةنمو ع ميخرالا ريغصتو ( ابيف عدلا

 م 3و كلذ ريعو كيرلا نم

 2 هاب دا ةراحضلاو دوس ج

 | ايلا فذعي ع هيل ةبسنلاو

 ,هآّرفلا لاق :ةديعو ديه دين ل ات فرع موق يف

 | هك ليا هنأ تادرا اذاف.موبلا هموق 5 اذهل أمي

 || دئاسلاو لاحا نامز ىلا فرصنت ةهجذم ةفص ديسلا نا

 |بنلزوردلا دنعو . لوسرأ 00

 تيبلا ىلع تاطبه ةنجلا رهاوج نم 50 هنأ اولاقا

 دوس

 ٠١ هير كر ةاكلاوق هس وبأ لاق. ةرطق ديوس نم يناقس م

 ريح اهب 1 نوطبلا دوس هونغل د »ِ ج موقو

 ميظعلاو رونص لا دفنا دوسالاو ٠ لب زاهع اهانعم ىلالا

 | لج دق هلال دواسا عيجلاو

 ىلع ناعيجي اههناف ديفلل مدإو رفصلل لدجأك اًمسا
 لوقو . لت ىلد عيجل ةفص ناكولو .مادإو لاك

 مالفالا هب دارا اهدواسإو ةأودلا انرضحإو تيسر رجلا

 | | كيو . اهنولاوأ اهئاوتسإو اهنيل يف تانرحلاب اه ابيبشت
 ةعيف وتعتمإو ةناو دا يأ تييلا دواس نم 0

 رك ذ ؤئاس دوسإو :ةتبح باقلا دوسإو .اضيا ساظرفلا
 ءالعلا نب ورمعوبا لاق ٌءدمصالا لاق .خ ل س يف
 سانلا 0 ةانعم رمحاو دوا لك مهم يفاتا لاقي

 | ل11 ىلطا انإو ضيا لكل اقّيالو موجتو ممرع
 ىلع زها تطأ د 7 ا ةبلغل برعلا 0

 ايمتب كلر ابملا 5 مهسلاو؛ مهيلع ةرثشلا ةبلعل ملا

 | دوسالا راو ٠ ي ديالا ةتباصا 2 3 د 0

 .ن ل

 : داوس هيفو تاي نم

 ا” !اةزاك نم دونا | مث ضي 200 مارححلا

 فو: ب رقعلاو ا ءاكلق رهاب نادوسالاو. ليبقتلاو

 نيدوسالا الا ُيبارشالو ”ءاعط انل امو ةشئاع ثيدح
 دل ل انك ذل /ادبون وهي هتاضو لاو زمل | قا
 اعنقمل كلذ يف نا اول اقف نادوسالا الا يدنع ركل ام
 ةرَكا ثدرا اناو تينع كاذ ام لاق .ةاكإو رمثلا اههف

 الان لكل او( دوت ناخ ايه قار ضرالا قا

 لوف ْ هجوأ] دا دوسأو تالا نم ميظعلل دوسالا نا

 ”ةرابع ميظك 0 اًدوسم ةهحو ْلظ للا ةروس يف

 2 انبي تاضملا دورس ةفازكلا واترك نع
23 

 ةامو. و تو كمي رم ارارف ةزه ةداو تأ دبا

 نيعابطلا دع طولا .داو 20 ا وعم

 دلل ذضتن ةكدنبا 54 1 عبطي 1 باكتلاَو

 .ةيدابلا لهال ءاعط ٌدوسملاو .ةضيبملا اهلباقيو٠ خص |و
 ىّوفَتو اهَساز نق ةقانلا ابيف 0 2 ةرارطم وهو

 لك زيجخ



 توف 0

 دكبتو . دوسا امالغ وأ انيس امالغ داو لضالا 00

 دوسسأ ةريص|ىأ دّوستف هدوئنو٠ جرت ادن لجرلا|
 كلدك ن اصف ْ 1 5 ١

 دولا رادع هايل 35 1 8 ةضلا دويل |
 لعاف مسا دئاسلا * زيهلاب 30 ره لاقيوأ|

 .ديس عج دئارسلا وا.دئايسو ةداس ج ةنود وا ديسلاوأ

 اداينمل يعمل يب ما

 تاداع مللوق ةنمو . ضيا تاداس ىلع ةداسلا عيْجتوأ
 ىا ”لظم نوا داّوسلا * ثاداعلا تاداس تاداسلا

 قارعلا داوس ةنمو . ضايبلا فالخ وهو . نوللا مدعأ

 ثيدلا فو ..هعورزو. وراجتا ةرضنلب هب 0 هقاتسرأ ظ

 اهيعاوق [داوس لن 0ر5 نع ة' نالكايو دا + يف نآيشي

 اداوس تيار لوقث.صخلا اًضيا دإوسلاو . اههاوفإو
 ىثعالا لاق . دواسا عيجلا عججو .ةَد د جاصخش يا

 0 ناك دقو نع ”ميهانت

 اهلينق د / عرص دؤوأنسأ

 ةماقملا يف يربرهلا لوقو . ىلتتلا صوخت دوا.الاب ينعإ

 يدوازمو يداز تمدكةسإو يدواسا هيلا تلننف ةياهعلا

 هيناوأو تيبلا ةعتماب صنت فو ةعتمالا دواسالاب درإ]
 لاملا اضيا ,داوسلاو .. كللذ ريغو رةتنجإو ةرلا ١

 نم اطوح !مةدلبلا داوسو .ةلقثريمالا داوسو..رينكلا

 ةيمود ريثحلا يدملا اضياإ دامشلاو ..بنيرلا م 0
 سائلا ناو م دأو شل مضعالا دا اوسل اب مكياع ف ثمي دمنا |

 | | مما ةمرلا يذ لوق ةنمو .ةبح بلقلا نمو. مهمل
 انغاباناال بلقلا داري تحد

 ايخارتم اممح يف الو اهاوس

 اآبيطلا ىلا لوس ءاهعجتدح ىلا
 ةنلا يلا مالا دنع يرذعل له

 مداقم يبعرداس لوخ ل ْ

 داعيسل اكممغلل اد داوسلإو .رارسلا داّوسلاو داورسلاو

 يي ةرضخو نوللا يس ةرفصو نانسالا يف ا دو زمطب

 ليوط دئاط ىه'ليقو..روفصملا ةيداوسلا# 0

 ينل

 رب يلا ا#بّئذلا ةناليسا ا«برعلادالبيقةكاو ماديا

 ]2 لردك ملا لكأ نجلا ضيق رذق لع نذل

 2 أ كا دوس ةراح اس ا 2 مون

 ٠ ةاوردلا ةيردلا حلي نوطب د[ وشب 5٠ تابنو

 | طاللخالا نم عون ءايطالا دنعو 3 دوسالا كلكم

 ظ ليق. جالعلل اداصعأو طالخالا ثيبخأ وهو ل يطل ايف

 | مولاريف لوقا هه !لمف ططإلا نب ءاطا ارق

 | ءارفصلا يف لوقن امو .كلتَق كلتفن مل ناو دعلا وه لاقف

 |لوقن امو . اصلا الإ اهل هاودإل ةطيلسلا ةأرملا ف لاقف

 | لاقف ءادوسلا كب لوقن امو . شالا وه لافف غلبلا يف
 | اط لانيو . اهياع ام لكك رش تككرحت اذا ضرالا يف

 | ضرم لع ها دوسلا ,.ولطت دقو .اضيا ةادوسلا ةّرللا
 ادب اتعاب كلو هلكت نركنلا ناسف وهو ايلوخعلاب
 |اكلاور. دوسالا طلخا مانعم نزال ةيانولا قدعما
 ظ !ةكربلا بح كلا دنع فورعملا زبنوشلا ها دوسلا

 | ةادؤسو .٠ ةد.دهملا كا ةسرادلا هاذا ةأطولاو

 انلا نم ل نيا ديلا * ةيبح بلقلا

 | *نايمعو ىعاكدّوسأ عمج نوكي دقو. ينادْؤس دال

 | ةعطنلا ةدّوسلا * روكذملا رئاطإل, ةيداوسلا,ةينادوسلا

 ظ مرخو و عيفرلاردنالا دددملاو دد تملا 7# دولا روم

 ا دوملا ةيقاضإلل ةنئاورلل انلاو .ةيانسلا و يملا

 | < تالا دلورم أو . ميخرالا ريغصل د وسالا 00

 06 ءادوسلا ريغدل ةااروسلا

 |2اي ماولا»تيلقف> دا هلصا . ين دلاد دسالا 0

 ةلودا| فيس ليخ يف

 لسع َرْلا يف ناديسلا عم يف
 ”موع املا يف ناتيححلا عم هو

 عج ج ناديا * ديسلا فيذخت ةماعلا دنع اضبا ديسلاو

 ل -_ رر

 تل

 ا لعأ دوس ةم/ دايت وذ ديسلا م( ّيرهوج)) ذلا

 ج فيذغلاب ا 0 لاقيو .ماغدالاو < هاي واولا ل

 .٠ موهستر مونلا د .٠ دئايسو داقدإو تا دا سوو هك

0 



 جوس

 دع ضرلا ْي م1 رعاشلا لاق ل.هفلإ او لوقلا ع ١ ةالو 0

 رتكاسع ينتلن ن 1 قد ل

 ركللاب ترطخ 5 فرس د

 دقف ابق اًمالك يع تملكت كنا 5 دق ناكنا يا

 .؟كلئانسل ىلع يركذ ىرج ىتح للاب كن هرطخ يا رس

 ىلع قير 2 ليقكأو" 6 0 دق يو

 ةزهطا تاق ىورب 0 0 ركذ مواسم

 2( اهلقوأ
 ةأبسل اك ديعيلارخسلا وسلا
 راف اَجاَوَدو اًجاوَس جوسي لجرلا جاس

 ناسابطلا جاسلا + ةاجو بهذ اناجَوَس جاسو . اًديور

 ألا تبني ال لبق دج ظعب ٌرِجتو دوسالا وارضخالا

 قلطب جاسلا ليقو .ناربنو رانكن احس ج دنهلا دالبب
 * ايد هابشخ هيب ديرت ةابطالاو. فاطم بشاكا ىلع ا

 ةجاسراعتسا 4 اوقو٠ .تاجاذش ج جاسلا ةدحاو ةجاسلا |

 أيل ةتوهثملا ةبشخملا يعل لام يذلا طئاخلا اهب مهقبأ

 رعاشلا لوقو. ١ ووو ماس ا

 ظيلغ فنإو ُصقان ّنَهَذ
 راطسقلا ةجامح نيبجو

 نازيملا اَنَنَك هيلع موق يذلا رجانلا وا َقريصلا حول يا

 هب دارلاو يرعب سيلراطسنلا ليقو-ةب تْزْواذاأ
 ارو دم ذختا يا جكسم اسك *« نازيملا

 را 2 قاتلا هيا وف كاكلا روت
 يروا * ءاحلاب حولا بارما د[ قلفشوا د
 ليت يارد 0 درعش *# قالا ا تل لجرلا

 لس
 . ةدابعلل وأ ضرالا يف بهذ حوسي لجرلا حاس

 . حارس ج عاس وهف ( عيسي حاس نع ةفر## ةيماع كو )

 *اط سبنم ىرج يأ ضرالا ىلعووحنو هأملا حاس نولوقيو
 هيف ةانب ال "حلا رود نيب ةناضفو ةيحانلا ةحاسلا
 >ذ305 حاوسو حاس ج نتسالو

 يا تخاث ا خوسل ةيادلا معاوق تا

١١ 
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 ١ بسر ع - ِ 0 هي

 3ك 6 5 ووخنو خمصل 5 لا خاس لوقت تا : م

 * خاوسلا يف مقو اخوسن لجرلا خّوسن ** ةرارحلا نم

 نيطلا ةّيخاّوسلا رطملا غازر اهب رثك يا 2
 كلوا رينك نبط يا ةيخاوس ويف لاقي .ريثكلا

 يا حاس ضرالا تراص ىت> انرطمو .ر.ثكلا نيطلا
 ةخويّوس اهريغ هأآو٠ .رظملا غا ل مج كل

 يطب اددؤسو اددؤسو دوس دوني ل 0

 راص ه هموق داس 1 رو ةدود 0

 0ع م الضألإ دنع ل6 اذ انالف 3 مولع ا 0 م اديس | الأ

"” 

 دوسو ةدّوسم* 0 تر

 .ةنيع تروح لاقي 0 أدّوس دوسب لجرلا

 حاير نب بميصُأ لاق

 ةنحتو يداوس كلما لف تدوس

 اوس ب رالف 5 فرشلا

 كان وعي كولا م بق

 ةكعلو' . هلئاش 3 0 اهب قل ضي : 0 يموقلاو

 لئق نالفو د .قرَج اديوست لجرأا دّوس * تل لوذي

 موقلاو .لبالاراب دادب يواديلُهَق ةد ىلبلأ حلإ او :ةحاشلا'| ن

 3 لاا ل 0 ٌةولعج اًنالف

 20015 نع ماع قتاووس امو

 رباالو ماب ومسا نا هللا ىبا

 ةمأنملا يف ٌيربرهملا لوق ةنمو . دوسا ةريص ةىثلا دّوسو

 يعل
 اقدّوَسو ليلا اهافع ار ٠ .اطا َمفرألا ةربا يفراغا
 . ةادوس اباعج يا ىلبلا اهدّوس دق ةثيثرابأيث عقرأل يا

 | تابلالب الاد: .ةدراط دسالاو هديا 3س طو اكو
 ظ ةللاغاتالفو. هتلقو نرضتل ةثن نكن مو !هاوفاب ةنجلاع

 ظ |ةلصاو» قانا - :مدوأ سو ددودسلا يف وا دأ اوسلا يف

 ظ | بحاتص داوس نم يدخغش يا دداوس ءاندا شق

 | اذاوسا دّوسأو لالعالاب ةداسإ لجرلا داسإو .اًضيا
١ 
1 



 : هدفا 1 !! 1 و . هيلع ينوذ أ

 ثروات اوبل جتقكلكو صرالاو * كاس نم منالا

 اىس 1ىس

 وين كيب ديلفل .: يسناوشماش نكرر
 صلع يبا لوق ةنمو عيت 11 8 ثلا هاسو

 ةنونظ 57 ءرملا لعف اذ

 0 نم مداتعب ام قدصو

 هل لاقو هيلع ةباع انو ةئوسن ةعينص ةيلع اس

 وس تاعف نا يأ ش و وسف ثأسا نا لاقي. تأساأ
 َّظ مس

 دض هيأأ أ كو

 تكلا قرا عوف 5 ىنعب نظل تأساو: نس 0

 تلال ووتش لاق 3 ؟اغلا هب ثأسإو لع وت تاتا

 خللا ملل تلولاباو | 'اجاذا تناذلا نواوتي ياإ

 ٌرظلا تابلإو م تاس نواوثي مهأ يف ع نظلا ١

 هوس ل ءاعباقا 0 2: امي . 007 هع واطم ينس هاتسإو ا

 اهندرقموا اطورتمال هان ني ابق ريغلع
 ايهلباقو-ضئاضلاز بولا ضيا ةءوابلإ
 ىنلو يااجوايسا لك رعت لبا نفل ةيقو ل

 .يرحجلا ىلع ا اف بويع باضوا اهي نال
 هاك ىلع ماعطلا نوعطي وحن يف كعم فكك هييف 2 و

 نم كابا يراكنا نكي ل يا هوس نم كركأ امو

 لوق يئثريخالو .كب ةفرعملا ةلئاومافإو كبت 1 وس

 لوقلا 5 هانعف تحض اذا ىضلإو متنلاب ء ءوسلا |

 يف ٌئرقو.١ 0 لونن نا يف ءانعف تيضض اذإو . عقلا

 .ٌرشلاوةهزملايا نيهجول ابءوسلا ةرئاد مهلع زدارب رولا
 فار تأ اوروبا انعبا 5 دلو مكااقلا او ىدرااوأ
 ةلبالا م ةهحاتلا تانكتءو:لشلاو رضا ْ

 ناقرفلا ةروس يف يف انكّرْقو داسفلاو ةوهشلاب رظنلاوأ

 000 بحال

 .داسفل | حوتاملاو ررضل | مومضكملاوأ .ءوسلا رطم تّرطنأ | ظ

 | ةبقاع تراكمت مورلا ةزوؤسا ىف نموا نايا اضيازكت كاوأ

 ءوس لجر اذه لوقلو.. ةدارق قوس اق هاسا نيف |

 اذه لوقنف ماللإو فل الأ هيلع عدت مث ةفاضالاو جنا ابإ

 :-لا لجرلا لاقي الو شنخالا لاق-ءوسلا ليلا
 سبل سلا نال امج نيتبلا قرحو نيقبلا ةرحتا لاقي

 || ]در اذه لام الون ل ان. يك ره نيتل او لورلاب
 قدزرفلا لاف . مضل اب ءوسلا

 امدرعار الي يدل يكب وك ككل

 | مدل ىلع لادا اًيويويحاص
 ا نودلوملاو .(سلا لدرلا نا مادلاعب ليفش ل اقو
 لاو ةرصوعلا ىل ثول ءارال وادع 5

 | افاعي نإ كدي 5 خل ابخسلا ا يفو . نيملا يف
 | اهالكو رشلا ىرجم يرجي ممل ابو: ةفدارب !ه هيلا |

 ظ ىسشك ًاوسالا فاتر د
 ا ئانلاو وعل اكردصم اوبرا دزسجالا كابات
 |ةرودلا ةءئئسلا * ةعيقلا لا مق نزو ىلع ةلءؤّسلا |

 اد نب سايق يدا هلاك هع ماض ور دحلان
 ُئودعلا

 اااننعشلا 0

 تاق دولا در ةويجاللو

 وروع هناوسإ م ع هدر ص

 عم وسنن ىلع ةبلغلا ىار امل صاعلا نبر مع كلذب ديرب
 | فشكو هيلع لبقاف ةلتقي نا فاخو بلاط يلا نب لع

 أةنع ىشناف رظنملا اذه ىلع مدقي ال الع نا هيلعل ةتروع

 | ج ضل اب توب ىورثو . وذنب جف ةدعفكو ع
 | لعبت ك”ززوب وبس ةلصا أ 11 غوبسلا # تاع هش

 دقوا. ووحتو 5 ةياكت يِضدأو يلب واولا تبلقف

 دجال كراس ناو نيه لثم فذخن
- 

 يس ناسح 0 ء نوزجيالو

 رتإلب ا نع كاك مالو

 ظ يسمو سمايل ف ارحب 4 ريال افا تظل يجز
 0 نحاشلا لوق

 ايلا ول
 نطنلا نمسح نم ٌنظلا وس نا

 ىفةيبو :ةسسل ضيعو ةكطخملاو ويلا توم ةكيدلا

 نأو و انل ا اولاق ةنسولا ماج اذا فارعالا هروس

 9 - ا« ةعم نمو ىس م اوربي 6 مهربصُت

 اننبأ لهو اك جبفل إو ى* 00 5م لوضفت

 ----ت-
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 أوس طا
 *رئاطلا باقعلا موهسلا # ةمسقل او بيصنلإو ةبارقلا
 ده فرإ عيدبلا لها دناعو ه موس اركصم ميهسعلا |

 رعشلا نم تييلا ةيفاف ىلع قباسلا مالكلاب عماسلا|
 رعاشلا لوفكّيورلا فزع ل ولو اهيلا يبهنني نا لبق

 ال تلق ناال لاق نم ىحاص
 ”مَل لاق "مل تلق اذإو !

 عمم ةي ءفاثلا ىلا د يدع 3 عماسلا ناف داصر ا فالخأ

 او 57 ملا داصرو ُِر ءاكتيورلا ة ةقرعمأ

 زعل هيفا جامل يا مسجلا م مغ .ه لج 10 .نبجت' | ْ

 نوما فكي هلو 0 لا درإلا ملا كبل

 مارعلل اب باصم موهسه ريعبو .ما جيلا

 هللا نايات دنيف

 يا راسنهسو هاسنهس اذه لعفإ لاقي - ها سنهس

 الف لبقتسملا ةمغ ةيكرم ةينيراف ىو ات كوش

 0 ِ يدابازورننلا اه ذو: ءانلترل ةيلعف لاقي |

 نقيل

 لفغو ةيسن 3 56 ا وبسي ةنعو رمالا يف امس

 اذا لقفل نامت واس وهف ورغ ىلا ةيلفق بهذو ةنع

 1 كرتلا ءاتعم

 نع كرتلا ةانعم ناكنعب يدع

 اذأو٠ مع ريغ ن : راك 1 يِدَع

 لام لاقبو:
 رعاك ٍ ا ةتياغ خليت ال يا ىهيال وس الأ

 كرت ةاهايضةرعملا ماعاش اق هاذ اي

 ىفب 0 لجرلا ىمسإو .ةلهاسو ةقلاخ يا ءاصقتسالا
 ع اعلا | دنعو . لعاف مسا قاسسلا *< ةوهسلا|
 ا ثمن 0 ةيهاسلا دبا وهذ وأ ةدالب تايسلا |

 كفلالااب بلا اهلا +ةزيبكألا ةليوظلا يطارالا عنو

| 

 ا

 زك داو ةعرشصلا شمناتانب نم# وعي تكوك ءابلإو ظ

 نا هئافخل 0 انلإو. زو قف ظ

 ردم ولا 7 ذيع َ ىدح 2 ءيش 5 137

 اوذع يا ا | ومس ةلعفا لاقي ةنمو . نيللاو ةركتلاف ظ

 ى(- لجرو ٠ ”مئالم عِطو يا وبس لوجو . ضافن الب

 برعلا لوقثو. ]الز يا وبس امو. لهس يا وهسارمإو

 ' التو ل1و -ضيخ لع تلبخ يا اوه ةأرابا تلح
 ارا ىو هما هو تلاد رقما اك ةندمم ليللا نم
 نا لكلا ىو اورمللا قديس نابل ادب ٌردصو
 الأ يصوت 3 عج فلنا انجب .ناوهسونب ناضل

 ةقانلاووهسلا ثنؤم ل ياماس نافية راك لذ
 ا ريسلا ةنيللا

 هيف عضوي قاطلإو ففرلا هب وأ تيتيب نإب عدلا
 دارعا ةعبرأ وا ةريغصلا ايوا عج يقاوم

 ةوث اهيلع عضوب مث ضعب ىلع ايم ضرراعي ةثلث وا
 | لاو ةوكلاو قوزلاو جودك | وا ةظتمالا !نذ
 9 تاهم لكلا :عفجو .انئدتلا هاتف:مادق ةرتشو اههبش
 رعاشلا

 ورع دقنل حايرلا تحّوانت

 هاه وكأهم لبق تناكو
 ريغ تعمس ديبع وبا لاق حاملا يفو .ةنيل ةكاس يا
 الما وعلو

 0 ٠©إح

 ريغص تيب اناننع"ة ىوسلا 8 وأب

 هبت ضرالا نع عفترم هكدسو ضرالا يف ردت

 ةذصلاو ة ةرزخح !!و ةينا ل سوةلاو ه ةكعل رس

 ا دحإو الو ناولالا ةايسألا + ةنازخ
 كلهو ريدا كيد 7 ”ةكلها كي ف و

 اذيور ىشمو
 اج م 7

 ةّاوسوُديأَ سو ةاوسو ءاوسو | وم وس ةاوسب ةءاس
 يصاتك سس سا مسك ذأ لس سس سس يبس سسك

 هيب قاد]عف 4 ,ءاسسمو ا 0 ةيبصق ةئاسمو ةءاسمو

 ٠ لا 2 كيل يا 38 اكد ةيوح اا مكي ام

 يا نيفنغم ةياضقو ةياوس لجرلا تاوسو حاصلا قو

 نع ليلخملا ينعي ةنلاس هيوبيس لاق .ينم آر ام ماس رك
 | تيذلإو. ةينالع ةلزنمب هل اَعَق ف لاقف ةيئاوس ةتؤس

 ” 1 ]اة ءاومملا ةلضإو هزيل ده عاريه وللت
 عم واولا اوهركف ةءواسم اهاصإو ةبولقم ل اقف ةيئاسم ام
 ١ قيتنا انين ةزمطا اوفذح ةياسم اوااق نيذلإو.ةزمطا

 ةمانملا ِ ئربرحلا لوق و هو 0 رهالا 2 0

 ةيوديلا

0 



 بون ىلإ نع ثبت !ه اذا

 ىلإ بح نع بمئان انا اهف

 ُبوذن ترك املك كل اف
 عونلا اذه نع نوري ابلاغ ةعانصلا هذه بابرإو ||

 جنت معولط دنع لبق ”من لبس * ةفارظلاو ةلوهسلاب

 ةيعرجا هتماقم يف ٌيريرحلا لوقو . ظيقلا يضقنيو هكاونلا|
 ىهسلإو ليبس ىنبلي او اهزلا كآتالا لغزا ل
 هب ٠ يننلب الف دادغب نع 4 مه اهرلا ىلا لحري ةنا ىلإ ْ

 رخآ ديغ وهو ىبسلاب لبس ينتاب الاكل بلاط
 ةيناول ا موه | نم لوالاو " شعن تانب ندب يننؤ ريغصأ
 ليبقلا اذه نمو.اًيرثل اك ةّيماشلا موجنلا نم يتاثلاوأ|

 ليف ةيورشل ةعيز قا نب فدا را ١
 ةيلبعلا اًيرثلاِب جوزت نيح فوع نب نمحرلا دبع نبأ |
 ننلا ترض قدي رتاج اع ني ينب نمأأ|

 لاتف امال ظ

 نايغلب فيكهللا كربع البيس ايلا لل اهل ||
 نامي لفتسا اذا ليسو تلفت اماذاةيناشايلا
 اًيدلاو يرعلا نبا نيدلا 5 ناتيبلا ليقوأ ْ

 لوا 2 5 د ثردلا تغب ظ |نم يو نملا لها ن

 ثباَّذك لجر ةليهس * نيروكذملا نيمجنل ! اك ماشلا لها |
 لابسإلا*ةليهس نم ٌبذكاوه ل اقيف .لذملا هب برضبأ|
 | ةدعملا يف ام ضفن وه ءابطالا دنعو :٠ لبشا ردصمأ ||

 نوكيف . ةعيبطلا فول أم ريغ ىلع طالخالا نم ةاعمالاوأ |
 أ لببتتلاو 6-0 ةضيطاك هنودب ةرات ةراثو٠ .ءاودلاب ةراتأ |

 ةريطا اق: ناوه ءاكنلإو تييفرصلا دنعو :ليسزدللا

 نا واولاو ةزمطا تب يا.اهكرح نيبو اهسفن نيب |
 .ةحوتفم تناك 0008-1 ةموضم تناك[ ْ

 اًضياااط: لاقيت“ .ةروسك < تناك ناذيلا نيبو اهتيوأ
 نيب نأ لدقو٠ ةلهلا فرحو ةزهطا ننب يل نيب قل ا
 هيلا ارقثا نا قانا كان الملا نئيِزَف ا

 قبق داتك ل يهسنلإو ءاهلبق ام ةكرح فرح نيبو اهتم
 ةخرش .روهغملا كلل ام نب دومزيشلل وونل |, فرصلا يف ا
 ا

 مثل نيع لزغ مهسلاو ٠ . ىرخالا ةدعاقلا ركرم نا | >

 ْ ايفوتسم اح ب

 ظ | رعت ةموهسو موهس مسي مهسو م مسي لجرلا مهس

 ا مسو . كد ةهجوو رسببو لازه عم ةندبو ةنول

 |[ليح :نالف مهسو ١ . ماهسلا ةباصا لوهجلا ىلع لجرلا

 ظ ةيممسف ةنعراق ةهاسم ةنهاس * برا ةيس ةهيرك ىلع

 ىوفبب مساكم سم و مسه و مق لج رلاممسأو» ةتبلغ يأ مع ا

 نالفلو. عرقا 0 مهو قعمو ةنز دوك .هو بهسف ٠

 اومهتسإو كيمساقتو:وغرانت اوهاشنو اجمل لج

 ةمرلا وذل اق. ةرماضلا ةقانلا ةشاسلا * اوعرتقا

 ةهاس دنع ىنخا ف :: اخا

 هسا ومالا ع

 ظ رتئان دنع مانزوافلا عطق اًداتعم ين ايه رو سل
 هي يللا لابحلا راثآ نم ورق اهبنجح ةلوزهم ةرماض

 اهربغ ماوس لبو ٠ ماوس ج سلمالا قلخالاو .ااحر اهب | نييجن
 مويسا | ثحو ناطيشلا طاخمو ٌردصم ماسلا *رفسلا

 ظ رتل مالا لل واس ادور جلا ودا

 اجلا رع * ضيا لبالا بيصي ةلادو ريغتلاو

 ْ هي لوف ىنات موس ناني ل4 ٠ بيصنخلاو

 ظ عراقي ر اذلا حدق اًضيا مّسلاو . ةّيسو نامبسو مون

 |تس رادتمو تببلا زئاجو لبنلا دحاوو. مأهس جاوب اب

 | قوف عضوي رجحو معاحاسمو سانلا تالئاغل يف عرذأ
 | ريفا عقو ةلخد اذاف دسالا هيف داصيا ىتيب تسيب باب
 مهسلا هل لاقيو . ببكوك يارلا ممسو. هيلع 20

 2 ظ ا ناك ةنال ضلا رماع نب ةيوعم مهسلا

 ٠ تنال رغبجلا لها دنع مهسلاو . ةينغلا نم ةمهس ةرامصا

 يف سمثلا ماقم ىلع فآطب دقو .اضبا تيبلا ٌىَسِبو
 | 0 ىلع .«:ريسدنللاا دنع قلقون نيالث جرإلا

 بيجلا ىلعو ةدعافلا طسو ىلا سوقلا طسو نم جرخم

 ْ راكم ىلا طورخلا سار نم جرخب رطخ ىلدو سوكعملا
 | ةناوطسالا يتدعاق ىدحا زكر نم طخ ىلعو . ةدعافلا |

 ات * لاّمعلا ةايكحا ةالنملاو ةبل اغلا ةرارحإو

 نفاخ



 لس كيب

 0 فلا 2 هال اللا
 نشد ا دمع قب

 لجرو .اريثك هلا تسي كيسا ةَّيمسَم اعط * كسلا |

 ىورب 0 ءايلل برشلا هبا توهسم |

 نم اير ئوري ام لكو باّذكلا قّوهسلا بىهس ...|
 جم“ ميرلاو تيفاسلا 0 اهومثو رجلا قوس |
 رز لم لاك وه ميلا زنوطخ اقياعلل| قّوهسلا#جاجتلا |

 اهيف يرجي ةانفلا ةتمْوَسلا * اهونو رهشلا قوس نف اًيرأ
 كة انما

 كيكو .ةنح يفاثحل كيسة كرسي ةنلا كبس. |

 .ةتراطا ضرالا نع بارتلاو . اذيدش ارورم ترم ميرلا |

 هدد ١! كيسو .اًقينخ اًيرج ترج كوس ةباداإوأ
 و دمرلاو لعاف مسا كماابلا + كيس ناك كبس

 2 0 مرو كفايلا كتويادكما لع ناقل
 قرع ن «ةمرك جرو ددصم كسلا * ةديدت.ةةصاعأ|

 قفا ادصو كامسلا جيرو ززخحا ملا ةحتار فيخوأ|

 .كيَسلا ثوم ةكهسلا + كّهَسلا وذ كبيَسلإو
 نب ةرضو يدي لاقي اك كاملا نم ةكهس يدب لاقيأ

 دينا ضو نتا ةكفجللا و ملا ن نم ةريغو نبللا |

 ادمن كيلا يردوا دييغو ةكيشلاو |
 * جئراا رورم مالكلا كي يي غيلبلا كاهسلا + ديدحلا|

 * ةديدش ةفصاع ا كوهس 0-2 باقتعلا كوبسلا |
 ”ماعط ةكيهسلا * قرع نم عز ير ةكوهسلا

 لثم ةديدش ةنصاع ارق ل ١ 5 + لورا

 باوت ن؛رفلا لاق. 0 د
 ةيشع 9 ظ

 يرن كر حورت فيي ِ ْ

 * ضرالا نع 2 رلا ةريطت هذاا تارتلا كلل ا

 كيما انااا ا رع را ان فام اه

 اوا عيرسلاو ا هل هاجم سرنلا كبسملاو . حابزلا نم كرهتنلا

 .كلبسملا ةكبسكإو . يرلا ,. مالكلا يف“ ,: غيلبلاو يرجلا

 ا نإ ةيحاص 2 هاد ظ

 زيراك ء هوس

 حاورالا حراوبو

 2س

 مليش يكول لاذ
0 2# 

 يفا بلقاي يتدعو َنِسلا

 اهناكتابظلا علص لباعم

 يلطصمل كي تكفع# رد

 ةديدش ةدماع يا ةكب 8 "كرو

 رمالاو ا 0 تاك ع ا ضر كاد

 ” دو 28 هيلعو ُه ا رهالا ايو 7# 5 تاك لع

 .ةرسايو ةنيال ةلهاسم ةلهاسو .ًالهس ةلعج عضوملإو .ًالهس
 نالا اًنالف ةآو دلإو :فليسلا غد ةعضالو راض موفلا ليسأو

 لوق ةنمو ٠ ًالهس هدجو رمالا لجرلا لهسإو .ةنطب

 رعاشلا

 مهاحل لع بيلقلا ناكولف

 دلل لع هوُضَو 1
 الجر |١ لسابوملا لما دانيال اهدجوا يا |

 |بالت الهاستو رسمت رمالا ا و. ىثم لوهجلا ةغيصب

 00 لك ]ملا + الهين هذع رمالا لهستساو . اخياستو

 ٠ لوهس ج نزلا دَض ضرالا نمو ٠ بارغلإو نييللا ىلا
 ٌيرهدل اكس ايلا فالخ ىلع مضلاب حبس وبلا ةبسنلاو
 ١ :ديحل لبا او يا هج راج لجرو.رهدلا ىلا بورسنملا

 يف ارك الهسو ًالهإو .وبعص دض هبل يا ىلا لهسو
 نوه لالاب 21010000

 1 نماةلبسلا ةلييلا ريثكي ا لوس نبعو
 . هللا هب *يص لمرلاك تمارت ةلهسلاو . ةنزحلا ضيقت
 |+هليسلا ةريغك يأ ل نامل عنو قفايسلاو
 |[ كرب ديس لف اك لؤسلا ىلا ةييبثءإبسلا

 كيخ ةلئرسلا < ليسملا هاودلا 5 وسلا دل ل

 ةندو .٠ ضرالا نم لهسلل اعدج لمعت 5 دقو . ةنوزحلا

 يله موثلك ن تورع * لوق

 : ركب نب اج يف! ند رلهأرإ

 انوزحإو ةلوهسلا هب قدن

 ديقعتلاو فلكتلا نم ظنللا زلخ عيدبلا يف هل دلو 5
 ابق هل نيد كلا زخ ع ال
 ىلبل نونجي فورعملا يرماعلا حّولملا نب



 بيطلا يبأ لوق ةنمو . ةظفيلا ىنعمب

 الكيف كحر مونلا يف ىري

 رداعسلا يف هارب نا ىشخو

 دع دهس هش لاقي ٠ نسحملا دهسا
 ,لاقو . مونلا ليلقلا دهسلاو . قرألا دهسلاو .ٌنسح
 يَدملا ريبكوبا لاق رع لثم دهس وه مضي

 انظم دا اوفلا شوح هب تتاف

 ٍلجوملا ليل مان ام اذا انس ظ

 | تيار امو .رتظقي يا .ةدهس وذ وه لااقب . ةظنيلا ةدهتسلا|
 ليقو .ريخ وأ مالكن م هيلع دمتعي اًرما يا ةدهس ةنم

 ٌضغلا ناملغلا نم دّوبَسلا * هيف ةبغرو ريخلل ةيبت يا
 : ليضفت مسا دهسالا + ديدشلا 93 وطلا وا ثدحتا|

 دهسملإو . ظفياو مزحا كسا كنم ايار دهسا وه لاقيو

 مانبال يذلا

 ديعب يا ٌرَدَِمَسو ردهس دلب -ردهش

 يأ اًءابتاو ةجوا 5

 كرت يف ةقفاوو ةعم رهس ةرهاسم هرهاشس * مان د اَنْ
 .لعاف مسارهاسلا * رّبسي ةلعج اًراهسإ ةرهسإو . موهللا

 روهسم وأ نئالو رماث باب نم رس وذ يارهاس لاو ظ
 رعاشلا لوق ةنمو . قوفدم يا قفاد ءآم باب نم

 ةرهاس نيراوح يل ةليل اي

 ٌريفاصعلا عصا | يف لكت ىتح 1

 فتكديعلإو اههجو وأ ضرالاو رهاسلا ثنّوم ةرهاسلا

 اهدّدي ضراوا ًأطوُت ل ٌضرإو ةالنلإو رتفتال ةيراجلا
 ضرإو محو قالا اهيلع رشحت ةمايقلا موي ىلاعت هللا|
 ةرهاسل 1 0 اذاف تاعزانلا ةروس فو .ةفالغورففلاو ماغلا |

 اًناوما اوناكأم دعب ضرالا هجو ىلع ةايحا ه اذاف يأ

 تيبس .هاضيبلا ةيوتسملا ضرالا ةرهاسلاو . اهنطب ف

 ريسي اهكاس نال وا اهيف يري بارسلا نال كلذبأ
 اهاكاراممو اليل راد تابنلا يف ااع نال وا.اقوك|

 ٍضرا يس ةراّرخ نيع يلاملا روخ لبق اذطو .هب رهستأا

 ا نايا 3 رجلا ريثكلا ويلا ٠ 1 تق ول اراعتست | ريس و .البل مند : 12 6 ةح ”رابلا لج زل 20

 مافبال ةنا سمره لاق ٌبئاطو لعاف مسا ريسملاو .ركذلا

 تفرس

 | اهلصأو ٠ ممونو مربس اهيف نوال ةرهاس تيبس ليقو
 | ةلعاف ىلا ةلوعفم نع فرصف :اهيف ٌروهسم وأ ةروهسم

 اكان «رلدالا + نحر مجول ةيعاز“ ةظفعا ليف
 روهاسلا * هديوجتو هلع يف ررسي هنال كلذ ل لاق

 يلا نم يقاوبلا عسنلاو ريفا ةرادو ةرثثكلاو رهسلا

 |ماصا نيعلا نمو . ضرالا هجو يا ةرهاسلا ُلظوربشلا
 .برعلا ةعزتام يف ةفالغورمتل | اًضياروهاسلاو 1 بنمو

 .فسخ اذا ويف لخديريفلل فالغل اكروهاسلا نا اولاق

 | ُلَسُب ٌروهاسو َنْمُثَو تلصلا نب هيأ لوق اودغنإو
 ظ ةارما فطوم قارعتل و دعقاو «قجتتو

 هيراض دنع ماس قرع اهناك

 لنا

 روهاس تفوح ند تحرتس ةقش وأ

 ةلجقلا ا طالا دغر نديم راع تلا واتا
 قازصح ربغلا تابللاو قاس وزتل)وأ# ةظرالل
 ةءاملاوهدرال زيدل ا+زفاشلا نارودلا تناوب

 [ دي ناقرعو ركّذل إو فنالا نارهسالا *رهسلا ريثكلا
 يف ناقرعو ركّدلا يف عفيف امهف 'ينملا يرجي نتملا
 نيعلا يف ناقرعو لم ناليسي راما لتغا اذا فنالا

 ا نطاب دنع ناعينج ل ند ننادعصي ناق رعو

 ليلا يف هلو . ةثاعم بلطإ راهلا يف وهو ةلكليللا
 | لمس 01 ره لكي تنجو هيجي تزاوكإ ةويخت كوأج

 كلاذإو .وعامس ةذل نم مونلا يمشي الو هيلع رهسيف
 ظ رهيسللا هل لاقي

 | خون ةفاضالاو رسكلاو مضل اب يبس ُرَع -زرهس
 | زيرهشو تعنلا ىلع زيرهس رع لاقيو ٠ روهشم رمل | نم
 ظ ةيجتملا نيشلاب

 | قياس لعلاإف انت غنيا تعلم "لينا: نوف

 أ ناكو انيدش شطع اَقَبَس فهسي لجرلا فيسو . مءزن
 | كالا فهاسلا * ةنختسا اًقاهتسا ةفهتسا * اًقهاس

 ا .مهج مسأ ليقو .تبغ اذا دهشتو تغاذا رهست ةراّوخ ظ
 آ
 ظ

 | لج 00 عزنلا دنع شطعلا ةياغ نموا ناشطعلإو |

 1 لل



 بمهس

 * ردقأ عيمفر 7 يا انانش 5-1 نان عمجلا

 لاقي داصل اب ةيانصل اكء يف 0 ل ةباتسلا

 ىوضو ردصم سلا 27 0 يأ هتبانص و هتيانسب هذخا

 ادا نك دلل تقلل راسل وارر هلا اوم تفرغ قزرللا

 ** (و ن س يف كلاذ عجار ) اًضيا دملاب يللا
 2 فانك تي ِق دفا ىذس ةنمو ٠ 39 ا 01 .

 جرم 1 هقول 0 ماعنالا ةسايسلا

 ' تاونس وو ضييلا تايسلابيف اوعقوور تان
 ىلع ة 7 قسم اء م ضر أ يد لها ىلع تتش

 ُِ أهوبلق 17 أهوبلفف واوا أب د ا اهاصاو .ةيناسلا

 ( ةايحادشعيف دجوي خ] .فانع ةيطاط# نم عونونودسلا

 ةاونوشلا رح هل لاقي كلذلو .ناقرإلا نم عفني 7

 دوعتف اهب لعب رقيشعب هناي دخرف نبيع تّنفف اذاو

 وخارف دحا نيع اقف "3 ر ابرج لق نك يإك ةببع

 )ل نكلو ةبشعلا ىارو ةعي

 هيبشنأ يف ةحاور نإ نيدلا لاج داجا دقو .اهفرعب
 هاوقب ونونسلا

 اط ٍركو كا تيصع توزعت

 لبغملا نايزلا يف وبلا تناف
 م

 ا تبقهقل ا

 مآ ةيرعلا يني سيل ذا 8 [دوعلا نيكي نراطقشلو

 ةينونسلاو ةونونسلا *رتمض دعب وو ةرخآ ةكرح اب برعم

 اهدجوف اهدتتفا ُم ةربال أب

 ةحاحلا ريغصلا

 / ( هت سيف كلذ بار ) تسالا ةيبلاو هسا

 ُُق لجرلا بيهسأا * هذخا م ةيهسل هيثلا بمب بوس

 أد# ةعف رلا دودملابو
 8 موق ما ردان : يناقلاو بيسو بياع وهف ةغب ل الدم وهو 0 عييفر 5 00 000

 هاك يتق انوي وزن ةمافلإو ءيووسسلا ةدحإو

 كيس

 71711 لاقياك ايه كلاس لبق ةناكف ةدبعبلا

 ور ةرش ن تنالقو.. ٠ قبسو ةيرج انا ورا 501

 |ورفح مونلاو هيت نع ةسفن يوتنل 3 ال ىتح يع

 11 ديزو» اهنغر ا هع 4 افرلزفابب افلا |

 نم هلق بهذ لوهجملا لع لجرلا بيسو: 11

 . يضرم 58 عزفو داير ةنول ريغتاو ا 8

 ؟ لجرلا ا .اهوأم كردي م 0-0

 يرحلا عساولا سرفلإو ةالفلاو ٌردصم بهسلا * ءاطمأا

 ” درا يوم ديغبلا يوت بلا بيساو .ديدشلا

 ولا ب ش الفلا 97 موس و دادي ال موه عا ماورط

 ا الق ملا اقم ملا دعانا كليسالا

 0 3 لها دنع باهسالا 3 دكا ةديعيلا

 وا ةدئافل لروطن:او هو ةنم عا كهقَو

 ياو 0 باهذ بيهستلاو . زاجيالا هلب ايو

 ليقو:للةعلا بهاذلاو رم اي مالكلا نمرثكملا دف

 يرحلا جاو اولا لخلا نمو.٠نزحلا نم يذبي يذلا وه

 0 رع كلعبلغ اذار ةيربشا رعب .لااقنو ٠ ديدعلا
 ءاملا كاردا ىلع ردقن ال

 ناك اع ني درإودلا

 جيرلا تيس . هزم يعم ةعسإ بيطلا 5

 مهليل مونلاو .ةجقلل ةماعلا دنع ةجهسل | ةنمو . تّدتشا
 |جوبسلاو ماسلا * ابمرشق ضرالا جترلإو اهوراس
 * حابرلا نم ةديدغلا جوبيسلاو كمَسلاو جوهسلاو

 ١ جيرلا رم هسا قاما نم ةفلنخم بورض مخ هأسالا

 عقصملاو رلطا ور و + لك يف قلن يذلا | حسو

 عزف ودع ادع لجرلار حس

 ا الع ةهوث كقول 34 0 ١ يأ قرأ 10 كيهمسإ يوم

 .ةلحأو ةرح 1 داول ا 557 اي

 - ب هربلا و بنبسلا ن 5 .ذوخأم ةلاطإو 4 ةنم رثكا مالكلا
 ا لعنسي دقو ٠ قواد اعلا *« دهس ىنعمو ها ديا

 أل

 اوما اتا ءيصل ملف أورنح وا 2 فانز لمول 1| +

 |. ردا
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 |انالف عجولاو

 ظ

 ع



 حس وحس

 يملا هيا ىف ةقرحتيا ردع ورا

 ةقرام ابو. طبقا !مملكلاب ع ذلا رمَوَغْلا ا دارا

 بْرقلا ةيناسلا * ةنسلا هر سو
 ة.ةدسللا ا يشو ةمضانلاو ْ

 كلب انما 0 .ال راس يقاوم ريس للا

 ابيزا 0 0 0 3| رذصا قاروالا نو وف ا

 هل لاتي دقو كاما هلل فرعا

 ."”يورلا 5 0 دالب ىف تبني رخآ "عون |

 يلم هتان ل فو فطور ااا ااا لبسم وهوأأ ا
1 

 داير | يما دز ف لصق لوس . عم ةثاثلا طالخالا ْ
 ذي كاق لا ممل ثيدعلا 4 اةيورضفلاباسلا ف ةعلاذل

 امأصفن 3 هن س يف ركاذو' - ل دال

 اك هاطا رخ اة !| اهدحا نال

 .٠ ءاطأ كدي - تاهتسو واولا د 1 ىلع تاو 7

 تان ةاناشو عون تلا دار ارضا

 امد يبت

 ىلا ع ا ةفرزلا ىلا ةرهز هانا

2 
 د ا

 0 يآ 2
 0 .٠ .٠

 ناوةسو نودع قرت

 اهنعجاذ ام امر ابنعأب يسوون اهتبسنو نيروكذملا

 مكعب“ 3 تلقو نيسلا كراك نودلاو والاب

 وأ | عج بارعا اهتبرعأو . .نلاب نونسو مغلابب نون س لوفي
 نم مهمورلر 2 ءايل ابو اعفر واول اب ملاسلا ركذلل

 ةناوام توونلا 7 ةكرشلا 3 - ١ ) نيا بارعا اميرعي

 اًبينس تعطقو ننس هذه لوقيف (اقلطم كيلا مازلل]

 لقا وهو نيونتلا تفذح تعش نإ ٠١ فسوي ننكا

 رفئام تالث مفك يف | اودباو بنك || ةروس يوه هنابثا نمي

 توها نو 0 اذ تداخل ود ! يأ ةئام ند ١ ٠ ثالث

 1 يي فنار ع عدا ع ١ 6 نا لاق

 رع فالح اذدنلا ركذ نم دوضتملا كوني كلذ: طوا
 ددعلا دنعب ام ناف اًركبو ارعو اديز ل اجر ةثلث تبارأ

 | ةنمو“ ناوس ل اهيلعىف

 . الك لن اخ هيياع 0

 ر ةياذجللا صوالاو

 اأعكالب ةايلكةديدش يل هاوس نس اد كيو في نت

 يار ىناجملا نعال ةكئلم

 أد 7 0 ىلع تاهينسو 5 7-0 أهريغصت كلذكإ

 2ك ةماقملا يف يردرحا تو 5 ( نيالا ياز اها شنخالا 5 ٠ نيدسأ

 ىلا ٌِ تف وديك هانسلا * ديدقلا 7 يصل م ف ثالذلل اريسفت تناك ن إو (ةناضال انتر

 | ةيزمطا يف يريدوبلا ديحم زيشا | لوف فلات نأ ريظالاو 5 066 ىلع ة هروصام يا)إ

 ةاسو مو ه3 هوس ةدفو الع خ4 ادي ةنم ليلا طاقسا يب ا كب لدبلا رالزريملا ىلع

 ا 55 عا 3 م يا داك انآ بلقب دف وسم 3-8

 تل .ه ج هاما د درا ا 51 قى ا ينل مكلف

 تاس نينا ٌداشوهو

 ا 21 انإ

 و هاب ل 4 هس *ٌئواولا نموه وأ 9 اذ راص

 رعاشلا لاق
 ل العرلعإو

 وا دواي رح 9 2

 ؛:١ نظل اب س
 را دقع 2 هلا اذا

 .ةترشاعم نسحأو هانادو هاضار هآنسو 6 انام 0 او

 ة«زئاشل دنيا لاق
 ةتيقرو ,ةجهل ىذ نم تينأسو

 ا

 ىقساو. ع عضو يق ةنس | اوثبل مونلاو.

 لماما اتالم

 كي اي ةوقلا نو: هاما 0 او فر 9

 ن. ىلاعت ِهلوق ني ماع نيني ازرع ذب ١ لاق

 الاي كن . لودبأف م راغتم يا نواسع اح

 مرومأ 3ع 1 كك ف ٠ ا ُْ ع كتم

 'ةقانلا ريعبلاو .ةاضرت الفرع هع 3 قررا و

 | لوق ةنمو .اًيهتو جار ماعطلا ىتَستو .اهبرضيل اهادسن

 انرتلا قدجاو

 همص

 ىنست 58 |ورضحأف

 0 اكوا ولو ماعطلا نم جار ام اورضحا يا | ي
 هذي لو نمد ىلظشولو

 | ةنمو . ةعفرلا



 لاس

 2 ع 5 بنو ل نينسلا 2# 0 2

 ينل ١ ضرالاو ةيككح

 يأ نئانس ميرلا هب تتآجو .نئانس ج ضرالا هجو ىلع ظ

 ناز 0 ٠ ةنيتسلاو .فلئخت ال ةدحاو ةفيرط ىلع ظ

 ةنم نا وه لاقي ٠ ليضفت مسا نسأل | ظ
 امزسللا عض مخ وهو نادك ا لبالا 6 ٠ ناسلاو|
 ريأا

 ا راك ع

 لخد 8 دلا نم يدل . دذحي يأ هب هيلع 0 هي ندسإ

 باودلا يس وهو نانسالا نم ذوخام ةنماثلا ةنسلا يفر
 قب رطلا ةمعيملا ةيلتالاد . ةنسلا هذه يذلا حولط|

 ٠١ نانم يأ نوشسم 5 :كلارالا 0 كك واسال

 وردت تح يف ةاوذلا تالمو

 ههجو يق وأ ا 1 ةقلاط يأ هجولا نوذسم

 ةناف ديزي لاق. هله لوط نم هانيعا هو الا

 لوغي|

 لعرأا

 هبال لاق ةيوعم نب ديزب توا 7-0 لوا ةينأو

 لااقف . كلنا 92 نا نينا ديعيرتالا

 لاق لاةف.لاق اذامو ةيوعم

 نونجلاك ثبو يلإإ لاط

 ىح ماخلا يف تبرتغا ك اذلف

 ظ
| 

 ظ

 نوظلا تابح م يلهأ ّن آخ

 لوفي ةناف لاق. هلها 8 مان راك هو ةيوعم لاقفأ

 اهيا

 غلا ةّد يلو ١ لذ“ ةارهز 3

 اكواد قالا
 17 ةنأف 9 باي قدص ةيبوعم ناقأ

 هاد . ايئيكنا اغا اذا

 نود م 0 - مق

 كلذك اهناف اهرأ (ةديغر ةلودم ل انأ
 تري

 ل قل ىلا امرصاخ مث 9

 قوتي ةنافاك اغا

 تو هارهرم ِ ينم ءار

 | 8 ف هلوقب فاز 0 اذه ا انقذكتل انذأ

 واس

 1 ف كلذ 0 00 ءانلا طالملا 77 وهو٠ ءاه ءابن لخأ

 دو اهجابن لحأ فا اةيرالاكو وم ةنودسألاو .٠ ٠ ةيوعم 00 ا لمراد جرلا ةنينسلا * برت دو ةتدل |

 سيلا ءرمأ

 ىيجاضم ف نا ا ا نلكتيل

 نافل اياك جرو ب :

 ةنسالا ةن يللا اذارأ

 ةماسم ةهئاس# نودنسلا ةيلع ثنا [هتس ةكسي ةنس
 ةنس تلمع ةلخنلا تيءاسو.هاناسك ةنسل اب ةلماع اهأنس سو

 م روتسلا اهيلع تننا اغسل ا هود اع

 * نفعنلا هيلع لخد يا جّركت اهريغو بار لاو زبخاو

 عطق رادقم ةن بلاي يوؤوتاللا ةيلعب كما ىتذلا ةيسلا

 ]وكلا ىف اطاعتسا:رثكآو :رهع يقثالا جوربلا هلكدخللا

 يفةلاعتسا نافرماعلا فالذ بدجاو د ثلا هيف يذلا

 ىلع اهعج ليلدب ةنس اباصا لبق ءاخرلا ايلا ملا

 .رهشالا وهو تأ لع هعمل دبا تح  لاقو تابعس

 قوتسنسو .ءانل اب ةنعض رع هواهزردلا فرنح عكالو

 ااقواب درعا قو ءو نر س يب كلذ ىلع مالا
 .٠ سرذلا ىلع ةبادلا ةيلغ طل | ىلع ( ةنسل| يا ) تبلغ

 ةفاضال اب ةنس ماع يف يف َمْطَق تخرب ثيدحةنأو

 تس نالف ينب ضراو لكلا ماع يف قراسلا عطني ال يا

 لالو ة ةنس لع يفلا نعل نم ةابتسأا ع ةب ل يا

 ريغصل ةههتسلا *# ةبدجما ةنسلا ابعن ءاصا يي 8 ى 7

 5 1 ف |

 رص

 دس( فواد )' ةداتسو او ماوديت هئاعلإ كوع

 .ةضا قربلاو .امرض الع رانلإو.ةباعحا ١ اذكو.ضرالا
 اكنسو. :ةيغف بابلا: توساو اوتعتا مسن مونلاو

 ااصداس ةيشلا ينسو

 )ردم مءاصااًناتسإ مونلا تنسا *«ر ةعف ةر يا انس اذ :

 جركتم ىا 5 م زيخا 3 0 لكلا

 :ءابلعأت قدسا ىس ىنسل ب لدا

 ةنمو ( ت ن س عج جار ) ةانسإإ قسا ا ادب 9

 ةيوعشلا ةمانملا يف ٌيربرا لوق

 2 - رع

 | مزق بارعألا نم تنسو | يا اهترصاخ هلوقب دارا . اذه لكالو بذك لاقف| ب ارحألا نم نعت لسمو



 ناس تحت

 د هالك 90 جفال اب 2 5 ل

 دلال موع ئذلا فينا فوط نية كعرقلا
 ا

 يذلا وهو عيرف عج ىرَقلإَو .روظالا وهو هلها نمأ
 هبلرشل و وفاوا لاصفل "ع مبا نم اراب وهو حرق

 اناني لورا قرنا تلصق هاما ا ا

 أب كر 2 هقي ,طلاو. 5 2 قيرطلاو. 1 تريكا ئ

 و هلا غر كد ندلاو لا لضاق رانسلا

 وادم دخ جرلا ةايش يرابب

 هلا :يَّلصلا نانسلا نك
 2 يو ,و. نآبذلا اًضرا ناتيسلإو.- ةنيمأا لا
 ”ظع وهو سرضلا ٌنربلا * اش فيكن اتسلا ”عواقإا
 نولد عة نودلو انو .مامطلا غمأ ناوبلا م ُِق تيلي

 هباتو بانلا اهيليو .مللا مّدَقم يف يقأا عيرالل ثردلا

 فراخ ناسنالا م م ىف نوأوقي ءآبطالاو : موقت ارضالا|

 وو ةعل هادا ساشا ةسهحو نأ انو قاعي عابر و

 يم لكيف نوأو ب 8 اهعي 2 لع :رانسالا

 نسل .نسإو ةنسإو نايعتأ ج نورغعو نفاع وأ أذ
 هيك الأو م ادلا نم يْربْلا ن هنن يشحوأ ل ىلا ضبا

 ةبعشو موُع 1 هاو نم هانئ ا نرفلإو ديدشأا

 نودلثو قا 9

0 

 مريغو سانلا فيس ةّيؤم ةرافتم وا رعلإو لول
 ةف فر> ضيا 8 0 اهريغصتو نانساجأ 3

 نس هي عقوو ٠ ةبرتو ةندل يأ نالف نرس وهو .روظلا

 منجإو هاش ام يف واريخملا نم مرعش ددع يف يا هسارأ
 (ٌبمضاا يا) للا نال انبا يا لسا ند كايتاالإا

 عيصع أس يف لجرلا نعطو . نم هل طةسنالا
 - عاق

 غل 20 ةقرزتل ١ايسفلا طش نائم 0 . مرهو خاش

 لوف ةننمو+ يلح نكي لا فاو .رعشلا

 2 ءاوتسالا يف طفملا نانداك اًنكو يردرعلا
 ١ لمنازل ىاعالا# ءاودالا | ندلا يف ةدداولا
 57 رطلاو اهودع يفنآسأ لبالا 3 ل عطل

 رةفيرط ىلع يا دحاو نآس ىلع نرالف ماقتسا لاقي
 .كهجو ىلع سا كنس ىلع ضما لاقيو. ةلعاف

 0 - 272 . :0 رز

 |ةدلاد ةرللا ةنسلا 7# هو نع لول )لو ريغتي موه

 يأ موثلا ند و ٍنافلَخاَط س افلا ةنسلاو .ةدهنأأو

 رعاشلا لاق .نانيبحلاو ةبجلا وأ هنروص وأ ةترئاد

 قو ريب هاو هياكل و
 - و آء .1 0

 بدن الو لاخ اهب نول ةاسلم

 || ةنمو . ةفيرطلاو ةروسلا اًضيا. ةتسلإو.- رهجو ةروص يا
 | يا باتكلا لها ةنس قبل وعرف نوف ةميدقا

 | اا ُِئ مالو هاما مولماع ينعي : 5 ُُط ماج إئ | 4 |

 لدغ و ايلاف مم ةبزجلا ذخاب نأسالا

 يدم رنس نم نءزجت الف

 اهرب نرمين ضار وأن

 ط يق كلس نم يأ

 كا قيم يةنيدا اواو و ةعيبطلا 11 1 الواب

 يحل هند اي ج ةتعارش يأ ٌةبهنو ةرمأو

 تافيرعنا| يفو.باذنعلا ةنياعم يا نيلّوالاةنس مهتاتنا
 مربعا عيناك ةيطرتس ةررطقلا اهل تن قلم

 ريغ نم نبدلا ُه ةكواسملا ةقيرطلا يف ةميرشلا يفو

 ان

 رمعلط هولا كلظاون ايبا ةنئيمل ا هبت تؤيتولالاوب نقارتفا
 ىلع ةروكذملا ةبظاوملا تناك ناف ١. :ايحارفارللا عم اهيلع

 | ةداعلا لب 1س ىلع تناكنإ نإ ليدل ناسف هداج ليس .

 | لي اهتماقا 090- ىدطا ا . دئاوزلا ا

 م

 اكيد ىلا د١ قلك ابرك هلم
 | 6 قل و ةنسح 5 يأ 6 اهذذا يأ ايف دئاوزا جلا

 | همأيق 9 0 معلص 6 انوا ا و كك اهكرتب

 نم .رك ةقرف ةي ايثسلا * ىهتنأ . .لكاو ةعلعو مدوعفو

 الذ أهع األ اوويسللاو .ةسلا ا ةيسل نوماسملا | يت

 هب ك انس م 0 2 نس دحاولا. ةيعي كا

 ا اك و 0 ُِئ يأ ا رمو ٠ يدا

 ا د ) ةنمو كبي أم يا )عا هجوأأ ك2 290 2

3 

 كلو

 ا 22 دا

 | يضتري نم لوا نوكي نأ بجي ةقير

 ! لل و

 | اسال ف كادت ىذا عل سبايلا هآودلا وه

 ركفيمو نياطو نودنسلا * جنت و ١ 002 ىاز موتا
 ظ

11 



 تقاعس مكس

 نعااه اركذ. فافلا مي دقتب ساطنقسلا مس اطقنسلا

 امزمق 1 دابا زوروفلا |

 ةنيبا تاي كتل

 ك ن ت يف ركذ ٌئركتسلا
 رأي لاعإو نيحاصلا جارت باتكراسكتيسلا 0[
 ىراصنلا تاحالطصا نم شو :سئانكلا |

 ««مانسلا مظع يل امس ناكاتَس مسي ريعبلا يس
 قل _ رالف ّآ . ةمادس 53 ريقلا ةلكلا 5 مس ظ

 قعمب ريعبلا اكل م مسأو الع يغلاو|

 فا سنو .اهبط ظع رالإو او عقتر 00118 هاوعفسسمأ
 . أيما 7 نيفاكو يأ ةقانلا م ماسل موق نءوهو ةالع < ثلا |

 يي

 آس ع رينلاو

 ريعبلا رهيظ ُِ اة ماتسلا *ةصقاغم هذخا اًنالف م مسا و

 .اهوددشب دقو 20 ةنفخم ةبدرحلاب م الا كما |

 اهري ضرالا نم مانسلاو . ةنسأ 6 مصل لوي مهضعلو |

 كلا .نسو.:ناتسلا رطعلا نيفيا كلا «اهفانؤوأ
 هجو ىلع ع عفتر ١ يأ مس ماو ةئجس 2 يذلا عفترملا ْ

 ةسار ولعت اموذ ةتروت د: تابنلا

 ةدحاول ا حلا رش مانسإلا * 7
 جاز رس نيفئظلاة 22 قو. 00 دصم مينستلو

 نم هن ١ ١ د« ضرالا |

 كل 7 لبن عل 15 ظ

 لو. ةمانسإ |

 ( فرعلا قون كرب ةنجملا يف موه اولاق تست نرم ظ
 اط ليق. ٠ قوف نم ماع 0 : انيعب نيعوا 000 |

 عفرا وه لبق :كيبازش ةعقر وأ اماكم عافترال كل

 مانسإلا يوت 0 ضراو ا ع 3-3 ظ

 0 0 ود 0 ريع عقترم ظ هيبشتل ١ 7 ءانسلا رطسم

 ال او ليلاب ؛ ماني مع لجرورهلار امنسلا- روس ا

 ىلا سيفل ا ءرمأ ن؛ نايعنلل اًرصق ىب يور ةاشيوأ

 كارب رصقلا وهو هنعانص ل داجاف ةفركلا رهاظب | |

 م 5 العا ند ماقلا هئانب نم خرف نلف“ :قنرّوخاب

 ىب حالجا نك ةهحل ”مالغوه عانق تلح و تاف وريغل ةلثمأ |

 ينا ل انف ةنيكحا دفل هل لاق 3 0. 0 دحشلا

 000 وحلا دنع نم ضو عزتول ارح كل

 كَ

 لكك لاب

 ظ امي. كفا ىلعش نم ةححت ا هددت ”اياكماو انرجت

 هبلعو .ةداسإل اب ناسحالا يزجم نم يف لذملا هب 58

 رعاشلا لوق

 ربك نع ناليغلا ابا هونب ىزج

 راونس يزوج . كلف نيمع

 هيثواارت نسسححو رم 57 كعمل ةوزج لجرألا ١١ اذه دالوا نأ ء

 ظ 20 ومب تدرتف ةرومسل| * رادتس يزوج اك مل

 ا
 ' 3 0 5 شرع 5 ا ددنمل

 |بكر خرلإو .ةلقصو هذحا انس نسي نيكسلا نس

 ' 1 اهدا ات اكو ناسالاو عت ارانسلاا هج
 ظ ةليس 1 ارا هلع كوسم ردالاو داعب رس

 ا ىاوانساب ةضع وا نانسل اب ةنعط اًنالفو :اهاح ةدقعا|و

 |ةلسرال املاو :اههجو ىلع اريك ةفانلا لفل او .ةنانسار سك

 |ةنك ىتح هيلع مايتلا نسحا وا ةيعر نسحإو ىرملا يف

 |ةقيرطل اوءاّيص ةلاوا عردلا ويلعو.ةرّوص جيثلإو.ةلقص

 ١ ع ىلَد

 ْ ىلع هاا هاكاباكت اد يح دا 53 2 مضرالا |

 ْ ٌبمدصلا يف هقدر 3 اذاف.

 بارتلاو .٠ امعضو ع موقلأ ْلْعَو .٠ ايف تال

 قيرفت ريغ 56 اتموا ةلقول 4و

 ْ تراص لوهجلا ىلع ضرالا تنسو : نيشل اب نس هيف 3

 ةذحا 37 لقتل كسلا أند #3 اما ابن كا يا 8 كنس

 الف يثلاو ٠ 2 هيلا ههحرو٠ 00 طلو ٠ ةلقصو

 /ظ ةاّمسو 00 ةقانلا ل ل قافاوأ ماعطلا 4 هيأ ىمش

 لجر ا هوسات : اهادفتم أهخونب 0 أاهدرطو 5

 لأ ةشاو- ةنانسأ تاب يضلإو مح 52101 مآ

 أ | ناي دس نسإو .ابعضو ةدس مولا لغو ا 4 هس

 ظ لاس : 0 املا ساو ةنماثأ| ةنسلا يف كلذو تبن | ص
> 9 8 

 كاتسا انانئسأ لج رأأ قتسألا حنت تاكت انانست 8 وف |

 ١١ ل هزوب طانغن نم اًرابدإو آل ابقا:ادغو :صوق .نلرفلاو

 ىهو هيدا وس نم وأ لح لعو الأ دس نم ذراعا

 ,كرَدلا ىحل اصفلا تنتسا لذملا نمو .ٌنملاب هديدخت
 |هيدل نب لكتب نأ 4 4 يغبتي ال نمه عم 5 يذلل رض

 ْ دفاعا ةماقملا غي ريو للا لوق هنمو ٠ هردق ة ةلالجلا



 تكس

 نونافل اك ابق 9 ا

 ةيشانا هلع لوطلا ةظتسلا ع لظتم

 يثملا فيعضلا لطنسملا * شارما ةأطاطم .ونوكسلاب

 لئاملاوا عفتريو ةسار ردخخي نموا ىثم اذا طفسي داكيإ

 قلقا برطضملا نطبلا ميظعلا او ةسفن كلمالا

 ليوط ١ ليطتسلا ْ

 ناك اة ةعانس 0 عنسو عنسو عاش عئس

 لام مالغل أو ٠ م 00 - 2 7 #3 اعين

 0 ير 0 1 اغسل ايلا + سلا ظ
 أو | غس راو عباصالا نيب ام لصت يل ١١ ىدلسلا _ عا ارذلاو|

 * لايجلا عتسلاو . عانسإو ةعنس جفكلا فوج يف

 عينسلا * ضتخت ل يتلا ةيراجمإو عنسالا ثّنوم ةاعنسلا|
 5 عيلس وباو.ماظعلا فيطللا لصافملا نّيللا ليمجلا|

 اذا اوناكن يذلا نهودو . طرفملا لاهلاب روهشم لجرأ

 هاش 5 نتف ةفاخم أو ثلتيا نأ شيرق مت 5 مسوملا اودارا !

 ايل اي ر

 نم عنسا اذهو.يلاعلا عفترااو ليوطلا عنسالا * عئانس

 ةنسككا ةقانلا عانسل هللا لوط أو لضفا ياكاذ

 نطاباطسو: ف ةئنانلا,ةتلا و: سرع قارة لا
 ايلعلا ةفشلا

 ةضاراكي رو قيعنسلا
 فيدسا ١ فعنسلا|

 نيشل اب امغتش ل ايوا عابت 0 غر -غنس

 .فانسلا هيلع دش اقنَس ةفنسيو ةفتسي ريعبلا فتس |

 نهمب ريعبلا فنسا * ّلبالا تّمَّدقل ةقانلا تفشل

 ةيبلا فشار فيس وهي ةقانلا تتح
 .رابخلا ثراثإو اهبوبه ٌدتشا جيرلاو .ريسلل ةقنع مدل

 قو هرما نالفو ٠ نيبيرق ايوَر قربلاو باجتاإل

 : | زجارلا لوق نمو. ةبادلل ببللا ةلزنم ريعبلل فايسللا

 داك راسك نر اكاعا ةضمأب اًرثا فانسلا ىقباأ|

 (ج لبجلا كي رس عينسلا ثنو ةعينسلا * مهأ

 قس

 |هلعجت ىتح ةمذقل ثري دصتلا نم هّدشت لبحا فانسلا
 0 انام اأو . هعضوم ُْ ريدصتاا تَنَبيق كرك ارو 5

 | ج ةربدصت بر ضأو رعبلا نرطب صح اذا كلذ

 يكل كتاكلا راررافلا نادل دك عا فخ
 هب هبشلو ورع هآعو وا و ةقزوردا كييصالرا ءاقكإو
 هيلو و احا نكرم كر كلاب كلا راقت
 : دس طرفا كلا نر هيج الاب يلي وظن
 دّربلا دوعلا متنا اا ل دلا وا ضبا فنسلإو

 ظ هيسذلا د ملا لأ اذا ء ء القابلا رو قرولا نم

 ْ كلا 0503006 باوصلا وأ د ج قّدَولاَو هييف

 * تفيتس دحاولا .ريعبلا قبك ىلع عضوت ينايث فنسلإو

 1 عقلا ع ل عك اك يل دضاد سبللا
 د هك 4 ١ الا اما نايصتنم نادوع ناتفنسلاو ناتملاو

 رع - دن ل ب

 كيلا دحأو فينسلا #3 جردا رخو يأ دوس سوف

 | يذلا ربعبلا فانّسملا * طاسبلاةيشاحو رم اكيفنسلاو
 جدض كك يلا . فانس هل لمجف لدرل الد

 : ةانبعل | ىودلا نمو : ةيدجللا ضّرالا ةفن 3 .فيئاسم
 ةصاخ نونلا تن وأ اهريس يف لب خا مدل ةفخسم 2

 . اهعرض موتو ترشع ةفن ا , وأ.ةفانل اب

 نروللار دكب ةفنسمرعشلا يف تعمس اذا حاصل | يفو

 ( ليخما مدقن اذا ا نيك رزرادع نف ىف

 ةنتسم تعمس اذإو .اهريس يف للذخحلا مّدقتن سرفلا فو

 : كلذ اهيلع دش يا فانسلا نم ةقانلا يف نونلا خا

 ند. ةراعتسا ىوا ةواكحال لوا مرا اوندسا !ولاق 3
 | ا اح هرالا ملغم

 قرم 7 0

 ادله رع لل

 |١رختاو مس اقنس ىنسي نبللا نم ليصنلا تف

 ميعنلا ةقنسا + ناسنالل الاد نإ ناويح قتسلا ليق

 جا صد كَ ضيا كك بل د ف

 قدانهو تك

 و ا 12 ا سس سم



 ِ لجر 4 -

 هل لاقفر لآ ةيقل مث .روتسلا اذه ام هل لاقف قيرطلا |
 رتل 3 : لل مال لانف رخآ 1 مث . كرا اذه ام ظ

 .عدإلا اذهام لاففرخآ مث.نّويَضلا اذهام لاقفأ

 اذه ام لاقف رخآ مث. لطينما اذه ام لاتف رخآ من 0

 هنيع يف ظعف . هلمالا رغلا اذهام لاقف رخآ مثلا[

 1 وه 39 فرعي يدا راوتسا داطصا |

 كادك وع اذيلو ذوات اديطتلا كنا قل لاق
 اذه لافف. هلع يذلا اذها امل لاقف رلجرب ىف لأ |

 ٌمردو لاعيخو عديخو وو طقو ٌرهو روتس

 لاف .ةعببا لاةه.وب عنصت اذامو لاقف.

 ةناك هيراشي رم لافف .رانيد نأ ل اقف .ةعيبت ب

 ةنعأ لاقو هيب قرف .مثرد تاصا يواسيال وهو رانيد

 .ةنمركذلل 1 0 : نق ٌلفاو ا 7 هللا |

 ةروذم هس قنالل لاقي 3 يق 3 نبا لاقو: ةبانكلا ُُ هلاق ظ

 لات عمل . ةعدفض عدافضلا ثا يف لاقي اك | ظ
 موه نانا ١ نا ثيدحلا ةنمو .ةرهأط |

 لاوس لك اون كرمال ايتفطاا ذا ا ب
 عرسأ يأ و رم فقثا 22 ال ندو٠ .٠ ضرالا |

 ٍهارمو ا

 هما ا آر

 ا

 قول 20 رد 207 اًولاقو هع ا

 رآشب لوقب هيفو الجو ناضصقن دافؤأ '/أ 2 ديزيال

 اا 3 تءأ

 رد غ حابس تم تاز امو كفا ابا

 ٍطاشل 8 56 تنبش اف اعل

 كا عب ب بس 8 د

 لهالا روهسل اكدابرلا رونسو ١ ناد ال اغا وهو
 دنطا دالب س قلع و ةذح راكأو 7 :ذ لوطا ةنكل

 _-ت 18 5 3 ق1 2 يلام هياش هيف دان راك ١ ديا |

 صر هر 2 3 0 ٌ .٠

 ةلح اوربا 2 رونسلا ىنا ةرونسلا »ف داب ز 2ع ةنعأ ا

 بيطلا يلا لوف هنمو ٠ عردل اك دق نمل سوبلو حا ال لأ 0

 0 نيدم# نب له 16 30 |

 امتع“ ةادملا مط لئا رو
 0 2 سأو ف امأرف 3

 000 دوت ار ارقؤاوج دملرام ارقام يا
 ىف لرب ةسجاج أ لاقو جيعللا أمم ماقف

 ردو رجدوه يف هبأو ءاجو

 نزاوه

 رّونسلا 2 ُِف هدو ا 5

 مسأ دعجاو دعتملا ن ,اوهو يفنحلا ةليسم نإ ةداتق نعي

 ا. جس مهم لف نروح ين اوخ دق ناكو لس
 زاك دوسلا رضفملاب دار اواو عوردلا وال قات هلنرو

 ديدخلا دأ 7 نع

 اولا راغد قينملا

 ربظل اراتف فرحو ةل احلا سارو شطعلا نسنسلا

 جردصلا يف يتا١ عاضلا فرط واردصلا ماظغ سارو

 ابا ا جرظلا رائف فرح هيلا 0 ناسا

 يبا هتقأن فا ارشأ بتلصا ييفلا ناكحم نإ ةّره لاق

 اهرخ 2

 اهنسانس ىلعا انرزاج تيطعا

 ٠ انرزاج راصف

 .رهظلا راتف نم جراخملا وا ماسلا ىلعا نسانسل اب دارا

 ةدحاو ةقيرط ىلع يا َنانس حيرلا تءاجو
 طاتسلا + ًظونس ناك ةطاتسطنخي لجرلا طنس

 لو ضراعلا فيذخملا وا الكا هل ةيخلال ةيسوك طاتسلاو

 نيضراعلاب امو نقذلا يف ةيكل وا عسوكلا لاح غلبب
 .رصمبي تبني ( هب غدي ثابن يا ) ظَرَق طنسلا * وش
 ُط ونسلا * دعاسلاو فكلا تريب لضفملا طنسلإو

 وا اود اضيا طونسلاو . طانسإو طنس ج طاتسلا
 اعانزبلا ةطرشتلا طفوا عت

 ةبطنسلا * دادحلا ةقرطم باطتسلا - بطنس

 0 لوط

 جرفلا ةبح لا ةقانلا حاطتسلا  مطنس
 ارلتلا تالآ نةروطتسل او ريطنسلا ترظنش

 اهيلع برضإ 000 ند ةراتوأ اماواربع نونانلا ه ه4ي.شلا 0



 كس

 لوقت ةباعلاتو ."توي ذاع ج ةيشرافل ابار نادتس بول

 ميظعلا ن نامنيلا] .ن.دادس ىلع ةعبجتو نادم 4

 ةدئسلا + نانالا ةنادثسلا * باذلإو لاجرلا نم
 .ةنايدنس ةدحاولا يسراف طوّبلا رحت ٌنايِدتسلا * تابنأ

 + كلا تراكم ةيضاب ناجسينلا جل رتب متاملل
 نب دهم ثّدحلا اهنم دادغب ٍجاونب ةيرق ةّيدئسلا|

 دنفشلا

 قرفلل ةيسنلا اوريغ . اودْتسلا زيزعلا ديع
 * عدلا دينسلا + دتسلا ىلا بوسنالإو اهلا بوسنللا

 تر طار رام لجل هلع اةيلااوب شا لك
 لوقي.نأ تيدا يف دانسالإو . ديناسا ج مدقل اًمدتسلا

 فغرا لسا لوو نع 4-1 نع ٌنالف ثدح ثدهحلا
 . لاسرالا ةلبانيو .اضيا ثيدحلا لوصا ملعب ىي
 52200 0 ه ةيبرعلا لها دنع دانسالاو

 لعفلاو”ءاق ديز وحن يف اردنبملا ىلا ربخلا ةبسكنيتللكلا |
 ايي 2 ل 32 ماق وخغ يف لءافلا ىلا|

 دنع يقتحم دانسالاو . هيلا .اذنسم هيلا بوستللا
 لاق وخل وهام ىلا ةانينم وا علعبلا داسساو هناا
 باتكلا لاق وحن ٌئزاجلا دانسالا ةضيقنو . اذك ديزأ
 دنع دانسالاو. بابحكلا بحاص لاق يا انكأ
 رخآملا نايزلا يف كلا تْيثَي نا وه » نييلوصالا |
 . مدقتملا نامزلا ٍ هتوبشب م 2 تح ىرترتلا عجرووأ

 ا تكلل ميو ةفرشم يا ةدناسم ةقانوأ
 ما جرخو .رهيظلا ةيونلا وا اًضعب اهتلخ ضعب هبشيأ
 0 عال ىش تابار تحت يا نيدناستم

 ناسا نول 1 لمن دنع دتتسلاب

 كيش ويلا 3 يدداولا ةرضح

 ف ا نيدأوملا دنع ن1 رادع 1 غبج 0

 مس 500 ميم دنع هيلع دنتسي ةدحلاك

 ج ِهلئاق ىلا دا 5 ام يد درعا قتاول دانسإلا نم لوعفم

 رمد الل
 نعل ثار اونيهل ست دباس طولا ا
 اذا 0 ةيبرعلا لها :دنعو انشأ

 نيب

>10 

 ١ يف ةيف يفوصلا دنع هو ردا

 «ةوناغلا نع دنئاوو دئاسلا

 وريغ ىلا بِ مس

 ا

 راس

 ظ عمت اولوتي نأو نيقفانملا ة ةرولسي قو ٠ اوس ا5 مان ع

 ظ 0 ةنوأوتي ال عمست يي يأ 20 ب ماك لوف

 اًحامشا موك فيس طئاحملا ىلا ةدنسم ةيوصنم با نخب
 [نب هللا ذيع بتل ةديملاو .رظنلاو معلا نم رح

 ١1 انما :جءاروف تداجالا[ ني ديالا هكا مع +

 عيطاقملاو

 دقو بلص يأ ب د ليج

 8 منلاو مقا عورجملاو فيفخملا ةوأ ديس اوْوأ دنسلا

 | .ةيئذلاو سار ١/ مظعلإو زسار ضرع "عم محلا قيقدلاو

 ٠ نو 8 جب ولعنف ةنزو
 || ةدرسلا_ ةردينملا + عرسا ها الا

 لملاو يقلل ةرجشو تفرج فارغ ليكلا نم برضو
 مرسلا < لكلا ةووعلا عييبت داك كارل هأوا

 لالا ن ٠ ضيبالاو دسالاو ديدشلاو ليوطلاو رجلا

 ّ ُيدرلاو دجلإو فكتيايعل ١ مضل | ٌّت ص نايكي

 ن. لهق او ةتسالا نم قرزالاو رطل نم ببرضو
 ”يبنلا نم ةمكحلا ةرتوملاو لاجرلا

 را يي 0 ا ع قيرردسلا

 اعرو. ةلماجلا ةيودالا نم وفو٠ م مايدر ١ يجاوز نم لع

 ةهحالصال ربحا ْ ةنم خوش 3 عضو 5

 يثو.جاببدلاقيقر ندو اًربلا حسن نر دا

 ىف وأ فرع عاليقوت برعم .٠ زاردح ند توا وع تاكل ع

 | ارواسا نم اههفنوُلي فكل ةروس يفو» تاغللا ف وفات قمأ

 ٠ قربَتْسإلَو سكس قم ارضخ ابان وسبايو جبمهذ نم

 هد ظاغ 5 جامي دلا نم و 8 يا ىواضيبلا ل افا دنت

 معا داليا 2 ىوفنطلا .قودتسلا
 لدي.سل 4 رك لدتسلا

 روتسلاراتسلا * ةقلخ سرش اراسر تسي لجرلار تس

 بَتَدلا لصإو ىتععلا ةراقفو دسلا رولا * ره
 نيكولا 82- نات نكن نمزلا ناتو

 ظ اط لاقي ىقثالاو. خادش و وباو مثيطاوباو ناوزغ وبأو

 |انارع ان اليف .ريئانس ج ةريغكداا هل و كم

7 



 كدئس دنس

 ”دروا يذلا لاثملا ه ّيرهولا|

 ( لاخلا يف ةيحص"! ةياورلا يا )
 ىتاذعلا ىلعد ودقحلا هلأ دفف

 نيع كروويع قيوتع أك |

 ينابش اًمسا ينتاف كي ناف 1
 نويل ١ نوزتف 4شلو جصأو ظ

 :لأ دمو دانسالف هيصياال ماللا جنب نيل و لاق مث

 ١ يا .فخوا١ دنع ٌباهشيو يغري وهو فَخوملا |
 قاف روحي ل كلذ لغو. . اههقتبال مب /لارسكب نيل[
 ليل قرح ىالتشلاب نوكي ةانسلا قال دام تفل ١
 دق طلغاا نا رهاظلإو لوقا.نينيفافلا نيتاه يف ايلا |
 |١ ةداعلا ترج اكٌئرهوجلا نمال ّيدابازوريفلا نم عقوأ|

 كك 1 اولا نيللا فرح وه در اًياغ

 قّيعلا ةأي يو نيتيبلا يتيفاق يف يتلا ءايل اكئو رلأ فرح

 ةياورلإو لاق . هل

 رند تعب يفدِج 1: ناب هيف عفب دانسلاو٠ نيل او

 رعاشلا لوق يف اك
 ًالئيرم تجاح تال

 2 : الو اهيكح لسرأف

 ىونلا كيلع رما بان نإو

 هِصعت الو اًبيبل سواشف
 يناثلا ةيفاقو . واول اب ةفدرم لوالا تيبلا ةيفاق نافأ
 نم غون وهو فدرلا دانس لاقي كلذلو.ةفدرمريغأ

 افا يس تاسلا كرك ركذملا ةسمخملا دانسلا عاونا
 ين ّيرهوجا امهب لثم نيذللا نيئيبلا ةياور ظ
 قابشاتسا تاق كيوتل“ |

 نيل لغم يقرذم خص و
 ئراذعلا ىلع رودنحتا 0 دقف

 ثيح كروع نويبع ْن ْ

 تلثمو ضورعلا ةآيلع اهتلوأدن ينل | ةمب < ا ةياورلا و |
 قدا للف دكر تولتحا وهو ى د ناش ايلا
 فنعو ةحوتنملا نيل مج ةكرح فالئخاكروكذملا|

 رسكو ماللا أب نبيل رعاشلا دارم نا ىلع كاب رؤس

 ل ىنعملا اذهو تتبوأ 1 طفلا ُه 1 يا . ميجا

 . هب وديع هييبشلل عمسإ 0 و هعض ود ْ 0 00

 رعاشلا ا عي او . هيبشتلا اذهب هصيصخل هجو ل و

 ناو لوفي .ريغصتلا ظنلب هن وك ىلع ءانب ةضنلا هب دارا
 ١ ةضفل اك نهيا ةقرتك راصو ةبابش بهذ دق ناك

 2 ىاوللا تواسما دنع الوبقم لاز اف بيس |
 نيأو .اهنسح يف لدا برضي يقل شحولارئب نا تفر

 يقل | ّيدابازورينلا ةياور ىنعم نم ةياورلا هذه ىنعم

 نا كلذ لك نع ًالضفو ا اورلا اهنا عدا

 لانملاركذب و لاخملا كو 0 ّيرهوجلا 1

 خخ نلا + نر: 0 4 2 ترد اك دانسال ع

 ىلا مهاولاو دنطا نوةحانب سانلا نرم ةنئاطو دالب
 لبجلا نم كلباق ام دتسلاو ينس دحاولا . ةرتصلا

 دارملا وهو .برعلا دالب 'عضومو 3 ١١ نع العو

 ّفايب ذلا ةغباناا لوتب

 ظ نا ا
 "د اضاجلق قاكواتوفأ

 الون هيلا تتسا:ام يا ناسنألا دينعم اضيا دنسلاو

 عبجما و
 ركذياما وه ةزظانملا باح دنع داو: دحاولاك

 ىسيو .نكب مل ما عقاولا يف اديفم ناك اوس

 ١ دانسا جدوربلا نم فو وريغ وأ ر 1

 عنملا ةي وقل

 0 لعج هس يدابازو ريذلل افالخ 0 نيعلا |

 اكبام دسلا اجر 42 يفو .اضيا اذنسمو ادانسأ.
 غي اما 25 دورول أنك 1

 َ 0 ا 9 .لسنال ا 1
 ظ روكي ول مزلب امنا او كلذ موزا 5000

 | اذه نوح 00 3 نال 00 000 انيك

 م ا اثار 6 1 31-0 للا 0

 | #2 هاذ مدنع ةعمجو ٠ ىوعدلا دنع هيلع دانتسالل

 | دلل لع قوطي ام كري داتا كالا ”رادنسلا



 م

 تهل ان نا د درا

 رباهنس ورف يف ةامزم الا

 اأو 0

 لئاق | رسحا دقو .٠ سا قرز لل ودولج ن->أو

 3 ثمل

 وا غص 0 !|و تركو

3 . 
 م

 وح .د

 راق دكا هك ع 91 هيفسل |

 نم نييرصملا حالطصا يف ىجان لاو . نجاد ج

 ةيتايسلا فئاظولا بابراإ
 راف ةحج ارا ىيبط وعل طآلوبسا | 555 تاليجا ١

 .ضرع اخون وات أس 2 ةسيرمالا يفي سس

 رعاشلا لاق .حّرصي لو هب ضرع اذكب خو
 اهب تحض دق ىرخا نود تجاحو

 اناونع تيفخا يذلل هت م

 ل يل رءيذلا حسو . هدرو ٌةفرص أر ن؟ انالف سو

 وا ريطلاو يبظلاو . يشب ةباصإو ةجرحا هبلعو هب حسو

 . نمايملا ىلا رسايملا نم رم يا حرب دضاحوتساهرال

 ةيفشم ءدلا هتمأقم يف يربرتملا لوقو

 كابا ام اذا كابا قرافو

 ونس نم دصو 1 ا
 .ايلطم» كاع جل قلو كلي ضرع ند لك دو يأ

 نفس و . ةئجاح ت 0 يا لجرل ١ تضم لوقل ةماعلا

 ضل ١ اس * هب نها لو ةتككرت يا يلاب نع رمال

 عل جيرلا نم يسن و . .فس ىنعمب احانسو ةحئامس
 رتتسا يا اهنم ىرذ:با رهظالاو ليق . ةرهظ اهالو يا

 ا لإ| ب ةيوفتسا يا 1 و انك نع ةيقيستساو .اهنع

 جرابلا ةلباقيو .نيهل ١ بناج نم ناي يذلاو لعاف مآ
 .كلبقتسا ام حلانل او.راسيلا بناج نم ىناييذلاولا
 جناسل اب نمي برعلاو . اوس ج كريدتسا ا. ديعفلاو
 جرابلا دمب حئاسل اب يل نم للا ةنسو جرابلاب هاشناو

 لكما لدا: دونما ده دعب كراثألب يلبي 37
 1 حس سمسم

 ٠ هيام ةرجش الأب

 0 مز ل هعصا 12 يف انالفو. 0 لبجلا يف

 ا 1 كل درو حر تدم خر نأ

 | لخملا لاقف ةحناس ى رجا كلي رع نا ىسع هل ليقف

 ظ نعبلا ثسل | ركل دعب بورحنأ عقون يف بّرضب وهوا
 ْ ٌردلاو حلاسلا جامل [هعةطسو قيرطلا نمو .ةكربلاو

 ظ لكإو هيف ظني نا لبق ةطيخوا |
 للبلا مانبال يذلا ل
 نم ار . كيف حر 2 اًحونس نسي معلا يف خس

 ص تعم هء

 ظ نام قس * ةنمدراكأ ماعطاا نم ”نالفو غرز نختم طعس

 | راثآو نعولاو ةنتنملا جيرلا ةخادسلا * ةبلط اتينست يتلا

 00 ا غابدلا

 | وا كل ريعبلا وشل | ٠ خانسا ج 0 !عروس حلا

 | ناتباقلا نادل | . ع 00 | # ةىحم

 (|يو.هب ممر 4غ دعا دو بليس هايل

 مك عع مراق نيسيفل اك م
 امن لجرلا نس ل
 اتلاف 0

 0 0 3 ادانسو ةدناسم رعاشلا 0 4

 ا

 أ تروح هوجو

 0 عرس ودعا ىو مونلل اعاو لمح لحلاو

 ؛مازع 4 02 ةلعج هلأ

 لا لانو ال لاب للا ىلإ ساد هلا ةكفنو
 ةيوقلا ةقانلاو دناسر دصم داتسلا * ويلع دمنعا دنتسإو

 يلعن ١1 ةلعح نب 0 5 5 اا

 روع ولع اهفافخا ىلع دانس ةهرفم “يلع لمت
 ةفص ىلد ناويح اًضيا دانسلاو .ةليوط وا, ةرءاض يا

 ثدجحلا ىلا فميدحلا دنسإو

 ريفكوهو .روثلا نم ٍظعإو دج ةنم رغصا ةنا الا ليفلا نا

 دجوب بدع لك يقاوفلا لها دنع دانسلاو . دنطلا دالب يف

 عابشالا دانس جاونا ةادمهح 1 ئورلا لبق ةيفانلا يف

 دانسو وذا دانسو فدرأ داشو 0 دانسو

 20 رعو. ا عج اذه اس صفت اهيفو. هيجوتلا

 10 ا مو رااح حام حدس هناي ب سسجبوح يسب

 ا رعشلا ُْ نيقدرأ ١ ع أ ةنأب يدابأ ازوروفلا

 دعس ب سب



 ن نا شق ىدابا ازوريفلا هر 5

 هل نقنملا ءيشل اب ل اعلا ركتسلا

 تربت س يف تيربنسلا

 ناطر فر سل
 لكي هنا لبق تبن ٌببحو |

 الف فال اب تلم ربما ركللو كم دملا
 رر 2

 ىشحت جريشلاو ا نمسا اب نوعا نيجتأ ١ قاقر نم لعن

 | ةدحاوأ| ٠ هسوبنس اميسراف.و م
 ةقسوتفتتا|

 ريغص قروز قوبنسلا

 ل ركام فطور دعا نب كرف كنا

 دي دا همن نمو هل ةارطملا ند ةتيلع قرط كسلا |

 ظيخلا بل ) ةمابش عقربلا نمو ( اهالعا يا ) اهسنوق |
 00 ةاراقلا هل علا رخل ندد ل(

 تميمدأو ةيناعلا هتناقم نم يربرخلا لوقو. كباندأ

 دارا مهأور ,أأو ولا - .يضنأو مسانلاو كبانسا| ظ

 ىكو.ل اهلا فافخلا متانملابو 0 قفاوح كباتدابأ
 كلذ ناكو. كك 1 ابو. ليخلا نع قباواب ظ

 6 تم يا نك ٠ كلبلسو رءدهيع ىلع ف ىا 1 ِ 0

 مئافصلا هب بَتُت زرفم نيراَخلا دنع كبنسلاو ٠ ظ

3 0 0 

 نوكتلا قلعب يذلا |

 ريدر زل

 لبنسكر هزااو رزبلا نم 0

 ارك نس كلو تابن اضيا||
 ليتلاو : ديلا ةنهعإو ةيروسلا دوج :ديفاصملا|

 لوطلا غباس هل ا
 0 ل ا

 .ثالبنسو لبانس ج لدتسلا ةدحاو ةليتتبلاو :هاضخلإل
 .تاساير 3 ىرصسا تالبنس 7-5 فسوبةروس يفةنمو |
 نيداٌدملا حالطصا يفو .ةامسلا يف ”جرب اًضيا ةلبخلإو |

 ووو تاي أ 0 ةيناث هل د كذب

 ل
 هلع بوسام وه وأ أ

1 

 | هرج ةبوث لجرلاو. لبانس اذ راض ٌعرزلا لبنس

 ا نا ا ل
 | ةنهو٠ ءاهو# و ريعشلاو ةطنالا

 ١ لبيع اف“ ولبفنس يي : م تةيوي ةروس يلا

2 

 ةقوسلا ايف 0 ظ لمعلا ردنا خا ون تح

 ول وألا سو

 اولدباف ط

 10 ا 5 ا

 ايلا بديلا ومب ةل1 نم ةلصأو ا

 ذا ا ىنسا موق ك5 ةنبب اوقرفي 3 لعفلا يف واولا

 ينل ناوهوت ه1كهلا لاقو . رعضوف يف ةنس اىءاقا

 كب ىلا ا اهوبلقذ ةثلاث اه ع ذا ةلضا ةنسلا

 لوق ىلع ةلكلا مال ال ثيي .انلا هع ءانإب ديني سلا
 ل ذه ايدج 0 5 دس لالا نا مشن

 نم لفا ىل- عضوب ال مسالا نال د اوهوت ةثلاثا

 اوشوت لاقي نا ىلوالا ناكو .دلت اهوبلتف لوصا ةقلثا
 ل اهنم لدين امنا داطاو لصالا يف [مآل ةلصآ ةنلا
 100 هايلعتو باقلا نعىنغتسي كلذ ىلعو .فتولا

 م جّوزت يأ 0 -ةنالق ثتنسلو "لاب ةثلاث

 يف ةنسلا * اطام ةلقو هلام فكل ةيرك قو انل لوك عم

7 

 هلم ضرا نوت ليهم ويسعل 0

 لسعلاو 1 | تل ثول 0 تعدت د مليا

5 

 [«نومكلاو غايزارلاو يدا 0م رع
 | قرإو ب دج يأ تالسم ا بسب دج يا 0 ”مأع

 ر ع

 ٠ تبنت مل كذسو#
- - 

 ةمكشلا ةبيعلا ةبيلسلا * ىلا ةيسلا بتنسلا
 رش 0 نواب ةزطل انس وسي يمس

 ا هرم نبا نغ جارسلإو . طئاحلا هس جارسلا ناخد

 بوم ةرايع نازبملا هس + تس ةميراف باتعلا جمل
 ال فو .اضبا داضل اب هك لابو . ةيسزافلاب هكتس
 مف نيسلا ليقو .لاقبال
 000 3 7 رون َج

 ١ "نازح باتا إو بارغسل ا بنس

 | نم 1 ةيوعنلا ةباغ يد هرعشو رانلا سن عوا ريلا

 |ةطق ةراا جحا د 2

 0 2-22 ضم 21
 وادق 5 نودت لا هيي نمسا ةماعلا“ + ارنلا مدلج

 رعاشلا لوق هبلعو .ءارفلا نسحا

 أ : 1 -. 3 4 0
 | ند ةورفو . هاعرتمو دوعصدلا ود ِق للا هب برصلو



 تيل امون

 ليقو .ةلبق ىبحي اذحا من ل يا اس لبق نمل لمجت
 غي ةيمشلإو . ءامللا رغصم ةيمسلا * اهي هل لعن ل
 0 ق مسالا »« ةيل مثلا ةيجملا حا ولأ ضعب حالطدا

 ةلصا ليق . وزييتل ضّرعناو رهوجلا ىلع حوضوملا ظنللا ظ

 اوا يف لدو ةزمم اهنع ضّوعو واولا تقِدن درس
 كمال منكي ها را تلا 1 و ةلصا ليقو
 يأ مسول أ نم ه يلاذل ذل لعو 0 يا ايمسلا نما

 18 2 و ”يهسا هيلا ةيسنلاو“ 0 -- 9 . ةمالعلا

 دل و آلا كانك 1 الو تاوامسأو 2س ةعمجو

 ظ ىنحملا هب داري دقو .وونو لجرل اكوي فّصوي نال ال
 ظ م ةكرشن اكث ودعا ىلع لدي ال يذلا ئردصملا
 ًاريكتار 07 ىلع رذجملا لها دنع مسالا ىت دالك 1و .اه ود 2و

 وه ظعالا مالاو- جيبلاو ةصحلاو ماعز لاب اّضيا يو
 تانذلا ا 3 هللا وه 5 ءاننبألا 1 5 مسالا 4

 ا 1 وهو 5 ادتاا وه تالا وذ و١9 5 ةئسأ

 دنع هل مساال يذلاو: ةيناع 0 اي نما 2

 ا ةجا يشو ةرهغا فيراضغ د ةابطالا

 ؛ الا يبأ ل وق 15 هن

 اهانزتك 5 ةدل ان قرع 0 ل ايمان
 ظ .محرلا نمرلا هللا مسب

 أ

 سل وول طخ ةلمسبلا يفةتز :زه فذ ظ

 عم لعجت دقو. كَ مساي تءسقا ومن اهريغ يس تبغتوأ

 ةظنلا ىلع يحن 1 . ةءوطقم ةدحاو ةلك ءابلا|
 | نيسحلا ا أ حدي يبن 2 ةلقاك قرح دقوارو.

 ةيسيفا| دمحا نب لِ
 مس دل فئاوص ْ تيكا

 | هلا كقاوإ نددت 3

 | هللا مسي سانلا بتارم يا دجلا فتاح يف بكي 1
 مالسلا مث :حودملا ةليبق يو سبق مث مالكلا حاتتفا وهو

 يتح دجملاب درفت نع كلذب ىك.باتكلا !) مانخ وهو

 . تيار اك ةياكحلا لع رجلاب ىوري وهو. مريغ ركذي)

 لعافلا نع ةبانلا ىلع مس لاقيف عفرل اب ىوري دقوأ
 عنف ىلع 9 ام ةال ا دنع مسالا ةتمالع ءيشلا مسأو ا

 ىلا مسقني وهو٠ . ةثلثلا م دحاب ٍنرتقم ريغ هسفن ظ

 . دنهو ديركوتاذب موقي ىنعم ىلعُل اداا ايو رع مسالا
 32 1 موةيال ام وهو قعم م ا ىلاوأ

 مدع هنوك ىلع هلنب ) لهيجاك ايمدع ما اا دوج
 1 ردرغم رظنل ىلع ىلطب نييفطنملا دنع مسالاو ( معلا 0

 | .ةنمزالا دحا ىلع هتغيص) ٍلاد ريغ ءيش نعدب ربت ْ

 دقو ( تفر ٍشو) ادالاو (لعفلا يا) ةاكلا ةلياقيوأ

 ا ع و ام وهو ةفصلا لباقي ام مسالاب دارُبأ

 سم

1 

 ٌْ درو اهنلا يلب وى انلخ رخآلاو. قَرَدنا ا
 ف لا : ملال ملال يذلاب

 |ةنمو.نيعملا 0-2 لوعفم 6 أو .بروجلا ةاعسملاو
 يا ةوبتكاف ىىسم لجا ىلا 0 اذا

 رهشالاو مايالاب مولعم لجا ىلا
 لب ويس + يتارتلا ةلهشلاو ةعساولا ضرالا لويس"

 رويطلا ريك دلب وا رئاطا
 راد م نع ينرديمسلا

 ظ عدوي حلا
 || ليوطلا باتسلإو . ديددلا فلا باتسلاببتس

 || نم ةهربلا بتسلا * باتسلا ةباتسلا * نطبلإو رهظلا
 * بونس ج يرجلا ريثكلا ليخما نم بتسلإو :رفذلا
 [ردكلا تدل ا فاينل كف مالا
 |« بضغلاةعرس يف قلما يس تايئسلاو تابثسلا*رشلا |.

 | #*«تايبنسل اين !اواضي!يتسلاو.ةبتح اورهدا امينا

 ازهدلا نقةينسا اشم اني هما راك دإلا حلا
 ريغصتلا يف تيغت هنا هذهو.ةعبار اهفاح إو ءانلا ةدايزب

 ا اتيردنشلاب عب تيانس علا نيد طوقا'تيتس لوقن
 يحلل 5 ةملازكلاو بضع بوما يضخ

 0 ةّرشلا

 ْ ب ن ندا لاو تسل دك عرش

 .|ةريهظلا يف يشع يذلا وهو قعرسملا تَسْإ  نينش
 ا و -- - 7

 |. ةيسرافل اب هذابتس برعم .نسمرخ جَدايْتسا|

 ناز



 لعرب

 ايوا ةرالع ال اهب ةارابو ةرجلاك ةاناقيم ءاجاضيو |
 هوثلا ىمإو ..ءالغا كيسا ءاسإو .ةاماس نم الع'دقوأ|
 أو .هل آمنا ةلعج ٍنالفبو انالف ٌهاسإو .امسا ل لعجأ

 ةعواطم ام بنا ينو * قره ردت :ةواذملا ةيحان ذخا نالف |
 كتر :ةسانزاط[ ياتي سضاتالو هوس اعيننا
 :اورابت ايمان عوفلا ئمانتو:؛ مهلا بستتا مهبلاو ظ
 ديصل اهراعتسا وا ةأمسملا سبأ ل ةاتسا دئاصلا ىتشسإوأ

 دنع اهنك ريغ فيس اهيلط ةلبظلا ىتسإو .رملا يف بلا ظ
 : اب ةدهعت ًالفو . لس عاطم|
 و | * ةدلوم ف وا ومسا ةفرعم بلط ةمستسا انالف ىسنسإوأ

 ا ةاهسلاو .ةاسو نوما ج لعاف مسا يثاسلا |

 اذا ِهف هرط ياس نه تددر لولو ديصلل نوجراخلا ْ

 يف ىااسلا رمالاو .ةتونغ تلزإو ةسان هيلا ترغصأ|

 # رظعالا ردصلا باتك ةسابسلا بابرا حالطدا|

 00 .ماوسو تايماس ج يباسلا ثنوم ةيماسلا|
 موا رعاشلا ||

 اهالصنال بجمن تتاصناف
 ايداع ية اساكا ١ ظ
 مورنلاو .اهسوؤر عفرتو اهنيعأب ومسأ يق ١١ اهتايماسب دارا ْ
 ماو ملا * اهسوؤر ةعفارلا لوحفل!بياوسلا ظ

 لوفي ةعباو فعسلا فا همس اذه ل واي منالاب فضال |
 يبننملا|

 سنن اندجن ميلي |وراشا

 عمدأ مسلاو قامآلا نهد ل

 ةقيقملا يف يف معتويع نم ليست يتاا معومد نأ يا ظ

 روزحلا يف توصلا اًمسلا + عمدا اهمما نكلو محاورا|
 000 اميلاو ريخلا يف ةتوص يل اس عاش لافب |

 1: وتلابأ

 م ريدا يه سوف اق ايزل

 لاقو. مانيتا ىتح ا انلرااك ل اةيءايشلاو أ و

 ىوقويحم

 سمثلا 2 ةيظع 2 ةكانل ضاو>و انقوف و رييظي و عساولا

 نوم . كّلضَأَف كالع ام لكو بكاوكلا رئاسو رفلاو
 قاورو تمب كو هش لكيشتس اا ك1 دقوا ىب

 اك راما وا رظانإو باححا ]و نيرفلا نهظو.تببلا

 رعاشلا

 موق ضرأب هادسلا لزن اذا
 اءاضعازتاك راو ءانيعر

 5 5 تاجا, قال ايو ارطللا والا دعبل 3

 ”مسو ( ظن ال طخ ميلا دعب فل الا فذ ) ثاو

 لبق انئآمس عبس قوف ول الا هاسسرعاشلا لوف امإو ٠ ىبسو
 هبفو .بئاحج ىلع ةباحس عج ؟لئاعف ىلع كامسلا عمج هنا

 نزو ىلع انيئاعس لوقي نا بجول كلاذك ناكول نال ظن
 ' ٠ ةا رهظالاو .نيودنلا طوقسل هآيلا تاّيئاب انيراوج
 نكسم ىلع ءاملا قالطإو تش ترابضف ةزوضتللا ىف

 ينب أ هاما ةآمو . نيدلوملا حالطصا نم راربالا حاورا
 الما اما ناكل قو ةو.. ةريغ اط مسا ال ليق هآعسلا هم
 مأ يو . اطاهمل اهيلع ىرج سل هامسلا ةآمو
 و كلا مسا ثا اول ادى ارعلا كرام دعا

 بوسنملا ٌئيوامسلاو ٌيدامسلا * جوربلا كللف ةيْؤُرلا ةاسو
 0 د ةكفلا قار روردضم ةزاسلا »+ ءاسا] ىلا
 || يف ةوامسلإو :ةصخش يا ةتوادم تيار لوقن .ةصخش ءيش

 |ةوادبلا غي مكقفاوا ةيقشمدلا وتماقم نم ٌيرير لا لوق

 | ةيحان يف ”عضوم ليقو . ةيدابل اب الام ةوامسلا يف مكقفاراو
 * ماشلاو قارعلا تيب ةروهشم ةزافم ليقو» مصاوعلا
 ورخآ نم ةفو ذحلا واولا ةداعاب مسالا ىلا ةيسن ومس ٠
 مالا رغصم يلا + هلوا ةيناةدئارلا ةزمملا فالح | يف

 لوف ِهبلع لو .ةمسا يا امس اذه لاقي .اضيا مسالا
 ةينل الا ف كلام نباإ

 الا سدتق اماءاشإلا تي و ظ

 اًمْسو ضراك فرحا ِهَبَش نم
 ءاضنلا الاب طيح امو لكلا كلنلا ةاعسلا |

 + رق نضر

 ةلودلا فيس يف يننملا لاق .كريش) كعب هنن

 ىح هسا مالغب كرشبن انابماي عزان ري دروش فو

 ” رم كمسو ياسلا سلو. .روكذملا بواسالا ىلع

 ةاضمو فويس هب 0 الول

 نانجال اك نكل َنَلْس أل



 وجت ةهس ا
 .-- عم

 مسد وا ءاكاب طخ يا 5 نبل * بذكلا جاعمسلا | ءاذغلا ريثك اكام ةابطالا دنغ نيل ةكودلاو
 || ليلا ن . تملا + شا + خمس ىأ 2 ع 3 ب فكيتلاك

 ءاضغالا لدتقملا | نولب ناكام ةؤوحناسآلاو يف اوي للا - ينعس
 ةماعلا مالكن هوهو. اقديو هاوس ضرالا ديس قبنزأ كاضبا نوللا وذب هع .ناول الا نم ءاسلا

 د 7 مانسلا دهسا #ءاطا ميدقتب اهدعمس لوقي مهضعبو اولا رتل ب ا يلوجناسالا

 مسَحلا ددمسلا * بلصلا سبايلا ةوشلا رومسل | # عا ظ 1 نول يأن ظ

 لبالا نما افسرفلادنمسلا 0

 نمو .عساولا دالبلا نو. ركذلاو نيمتلا رثمتلا | 5 نا
 | ةلضأل ةديعبلا ضرالا٠ 7 7 لدتسلا ئرهو#جا ةاننو) لدتمسلا

 ل يا اهسارب ربع للك ةناك دلوني ل عرزلا يبل كاب دطابخ ءاط( مال ريغب ديل: ناكلخ تاوأ ا

 لدنعادوغلاو. ع او بلصنلا ٌربغتا 0 ا موق بهذو٠ 6 قرتحيالو وعل دلتشوأ ||

 باضلا عرلا ُيِرْبمتلا + مكرتو 5 مالظلاو. ماقو | ارم نوللا ةيهئلخ باعتلا نود ةباد لدنمسلا |||

 نافقثي اناكنيذللا ةنبدر جوز ربع ىلا بوسنملاو لاقو.ليدانءاهربو نم جني ليوطربمنذ تاذ نينيعلا| ]

 .(3 دز يف يندرلا عجار ) ةشبحا يف .ةبرق ىلاوا حامرلا فورعملاو.رانلا لخديرافلا نم عون لدن.سلا يدورقلا|

 بميطلا يلا لوق ةنمو . ةيربهس حامرو يره عر لاقي ةرئاظ هنا

 ةنلو ةيربمم الا انا امو ١ فقرعيأل اًيرج كسرخ اهوئس هني ننرثلا همن
 01 ارو اتقورفت نيزف | لبالا 2 د شهد لجرلا هيمو . ةءأس وهف ءايعالا

 زك قزف جلل | ةليإلا ةهل وهف جرعاف متنا هماسلا * ا
 ظ رماضلا لهما - نا ضرالا ملل نيك وللا ىبمتلا «ليظابالاو لبا نا
 دنو.العو عفترا ( ٌيواو )اًرمت ومساةرثلا اس تبيع يف ناسنالل ىدارتي ام وهو ) ناظرذشلا ظافتو

 00-6 ٠ تيتو ثومس ل اةيق لع باب نم فأي تبهذو . ليطابالاو بذكلإو ( ةرجاطا تقو س.شلا| |

 يلا يل اسو . هالعا هب امسو' ديلا تولسو تيلعو !نالف ىرجو ٠ رافيج لك يف تكونت يا ىهمتل | هلبا ظ
 ديلا اوجرخ موقلا أمسو . ةتئبتساف دعب نم يىل عفر |صوخ ةيهسل | ةقرعي ما ريغ ىلا ىرج يا ىبنتلا| |

 0 0 ديار اَدَيَو لكلا 0 ا يسمو ىهبتسلا* 0 ابيع لسيف عج مكن

 اطس واس لهل | و 4 ةريغ دك لو بلعث نع هل امنا | + ةاوملا اضيا ةاييمتل و . لبطابالا ةاييمشلاو ةيلاوأ أ
 ىعو.هل اما ةلعج ةيدنأ نالفبو انالف اوم لو لع ةبماذ يا لقعلا نملك أ

 يبدل لوق ةنمو هللا منا ركذ لفغلا يف عراشلا | ةمالكو . فلحلا يس دّدشو عرسا لجرلا جيتس أ
 ,  هديعشنا يذلا ديملا كل ايه لبو .ةلسرا يثلاو .اهجور ماردلاو .هبف بذل |
 اير هر ليوا وو نرحي إو ناع ةنيدم نيب عضوم شاعت اًديدش ةلففأ
 | ةيهاتملا يلا لوق ةنمو .ىمتاب تحّرصلجرلا لل تيمسو يا ) ةعابشا عيهاسو ؛ . عما ةبُشو ةيلملل فرصتم راك
 تفل لامنا وجعلا ةكناب + | ةيزفزكا# عضومو 168 0 ْ

 ِكدعإو اهينسا ىرخاب وعدا م *# مط ذخا آالو واحب سبأ ما قاع ديا نبلو ةنه ظ

 لو



 نع ظفللا فرح ارادت ظ

 ١ موهسملاو .براقاب اوس
 راما عير لا يارموممتلا ْ

 نوم

 3 ءابطالا تارابع نم يو م ا هذفانمو ا

 بنألا وهو ءمملا نم ىقحلا وا رّدقملا دحاولا عج اهب
 و | راسم أهنم دحاولا ناري 5 ىلع يأ 00 نسساح للدم

 ةدئاع دئاوعلا ةدحأو نا و 5 اك كاسم ىلع اهوعيج |

 المس اهتم دحاولا نا ىلع و ا.ردقملا اهظفل لع اهوعيجت ٌْ
 م ندم اع اوأ.هج ا هلغفل فال يف ىلع + فوم

 ميلا 0 عب يناجي أ يا ( يملا 00 في

 ئذلا دلك ( هلصا

 لهأو. جاوا 0 2 00 هامة بق انا 5 |

 نيذلا ياه اونملا لها ماباقيو٠ براقالاو ةصاخلا 5 |

 ىذرمايالا نمو ٠ لوعفم مس

 موقلاو ٠ ىرمسل اب هلع ادم ةنسي ماعطلا نم
 ةيحتو 2 رثك انمسو هناي ند ,مسي نومو اتم مهعطا

 ىه كلا هكا تلأق . نيس و 0س ذب وهف 1 زه 5

 ةدئازلا ءازجالا دايدزاب ٌةورّسفو كلا ةكرتما عاونا
 انج ا ناكر سب اهيلا ضني ا يئاز مهب 2 |

 مسن ىلع تناكالإو سو  اهضعب يف وا راطقالا عيمج يف
 ١ ىطلا يف ةدابزإ ل كلت تناك اوم يا.نكت ١ مأ ةيعيبط ظ

 ا تار يكذب أ هذه ضعب 2 مآ قيعل 5 ضريملا.

 تناكما اهرادقم يف ةدحإو ةبسن ىلع ءاضعالا يتناك

 انو روض يسم ىلا دز قورتكا [فتول
 هلع اغظلا نمنسو للك اي كالاك نيس لكنا علق

 نبيل او فئاطلا لها ةغل شو.هد 5
 أهدر يا اهنمس خب ءطلل لاقف تك

 .نوسلا م دوز موفلا نمو. يارب 4 5 ا
 0 ل ةتيشام تنمو ا :راك لجرلا نمسأو

 هلك ماعظلاو“ةيهو وا اني هنرتا وا انيس كلو
 ناشط سلا اع ل ناي د

 - > 2 2 و تت 2

 ا هويوبب ودع 0 اذن يع 40 هيكسوا

 او رمسلا

 نومم

 لوق ة-سو.. عفاولا ةقينح فل اخلارهاظل اب ياغي نرا

7 2 

 ا ارب 0 3 "د ار -- ود

 0 3 1 258 مو 0
 نيس ا عئابو هب فّردزب غايص ن 5 ملا * نما ايمو

 2 اا ضرس يذلا ىلع نب داوملا كك قاظيو

 ةالسو ردصم نردسلا + كلذوثو لسعلاو ركشااو
 ناباآل نوكب رهو ضفلاب نيللا نمد 2 امو كبرلا

 57 ا جاضيا اهريغو ىزعفلل نوكي دقو رثم لا
 راويحا نم نوكي اهوه نمسلا تاّبلكلا يو. نانبسو
 محل قو نسل هيلا ويف نم نيكل ام نهدلاو

 اذهب انى :يهنسيأ دقل ةيناولحلا ناقل ٍي 1 0

 | يامن لاق. هب نيسالاو د ةنيسبل او. ةيناع وأ ٌةنم

 تبنت ةينع اضيا د ةيسلاو .نم لاو يا ةنممسل ابةالف

4 0 

 ا اا
 | م ا
 عوفو نويركسو زعانتل أب نواوتي نوبرهد دنطاب موف

 ٠ نيحلا ىوس ملل قيرطال نا نيبعاز رابخالاب ملعلا
 ظ ج لوزملا ضيقن نيويسلا د تايميف ىلا ةيسل يثوال

 ظ هيلا نيالا ملا ءابطالا دنعاوياد ار ال نا

 ظ نايف حال د يا ع تشاو نيمنل [ تيتو

 زجارلا لوقو
 هميم نع ٍروزج محل هدب ةجابواب

 ألا نامسألا * نيسلا نير دل نع
 را.

 0 ىا ة نيس ءارمأو 3 ةناخ نيىسل ١ نم

 2 7 هيلع ن

 لاو ةنوديسم ياا

 ّ او . نانلخ

 [ةماعلا دنع ةنمسملاو جالعل اب ةنيمس يا ةنمسمو . ةقلخ
 ويف عضوي هنطب يف هينذا ناريغ ةرجل اك فزخملا نم[ |[ 4

 نوم و .نيسإ يأ ة:مسم ماعطو.نمأسم ج هوو نمسل ١

 رعاشلا لاق“. نمسا اب لومعملا | ع

 تبدوا 1 ما #ا وحر انا مظع

| 

 يو ةنويس ع هل



 مس

 جلرسلا * مماطلا ثييخم مسدلا نبللا عسل ١ «ولعلا ظ
 طعو را نيللاو فيذخلا ريَسلا + حلل ديعأ

 رو دمركّلا مس لجرو .فيطلا“ م ىعرملا نم
 ةيلعس يا ركذلا ٌلمسُم لحر * ةليوطأ|
 :1 ملال ام ماعطلاو نبللا نم لاما غل ظ
 ايف 0 ةرذح هل رفحو ء ةاقسلا ِ نبتح نبلو 1

 و خولمصلا| كا ما دل ْ

 يملا نابضق نم عزتنب ١

 لَمَت كنا ثيبخلل لاقيو.بئذلا مَلْمَسلا -علس ١

 علمه ْ

 ةماعلا دنع ىكمسملا + فصنصلا عاقلا ةقلْجَسلا
 ةقد عم نيقاسلا ليوطلا|

 ربودتو ذل يف اطوط ةهقللا كلون
 ةروراقلإو . ”مسلا ديف لعج امس مسي ماعطلا مس

 اق انالفو؛ ادا اهيبو . ةحطعا * شلاو .اهّدس اهوحنو
 تيسف هيلا ةعنل | سو . ةروغ 5< بسلا
 جاوعلا ل اق .دعتم مزال تّصخغ اهصخ يل .يشأ

 تيلع ىعل منا يذلا وه

 ينو ولما ىذلاولع
 هرم حيرلا تّمسو.كدصق تدصق ياك يبست يعنإ ١

 يو ةماسلا ىلا لصو يا ؟ع*يشلا مسو .تقرحا|

 . املا اًهضح ةبضغا ىنعمب ةمس لعتست ةماعلاو . ةصاخلا|

 يأ 0 هيف ناكو هرج ٌدنثا لوهجلا ىلع انوي و أ

 | موما هسا *# موعسلا ةتقرحا ثابنلا سو . ةراح ةيرأأ
 غلو ل ووو وداد فازوا . رم ا لعاف مساٌرماسلا * مول | هيف ته اما ا

 1 ب بسس

 اس

 ا ةناسال# وخرو ب يف ركذ دقو. عزَولا لوس تنوع + رض ل قا * قلَح يأ ةلمس نول

 0 ةئاغلا كلذ فرع ع لاقي. ةداخماو ٌماسلا #* بارتلا ةليسلاو ةعسأ اولا ضرالا لّومس ١ *+واج يا

 كاذو ترانا اتفباةةساتلاو | ديلا ليش بوث * * روبطلا ريثك دلب وا كئاط ليوم

 8 .عب رسلا فيطللا فينا ماشا * رماتو نبال كا 3 ا * ةريغصلا ةناجغنل | ةلمؤسلا #١ قا

 . يرهوجلا نع هناك ةتدحأو ريطلا نم برضو ءيش 0 م س ِ كلذ لكركذ هر تلك ْ

 * هانذأو ايتو ناكل ماوسو٠ روي ا.سلاو نبللا يلامسلا عذاب 0 هعرج هيةأح يف ةيحس

200000 

 |١ تملا قع ف يتسم ةرئادو لجرلا صخت ةمايسلا

 ةد>اوو ةعلطلاو + ةاوللاو تارغ ا واودلا قه مم او

 لودولا ىلع ردقيال افاطاك ريطلا نم برضل ' عاملا 5

 ىوربو . عاملا ضب ي نمل كرجل لوف ولا هضب ىلا

 حاس ليف و.ةلفلا فو ةيسنس عمج وهو مسأسلا ضيب

 ْ م هلا ١ ةلسرا يذلا ليابالا ريطاا وهو ونونسلا يف

 * م دونجو ”يشبحلا مرشالا ةهربا هو ىلذلا تاع

 رم لتافلاو اهوحنو ةربالا 0 اذم ةيسلا

 هيت لك أ مهل |ب اءسلاو٠ ٠ مامسو م ج اهوخنو يع

 بتثاا ةئاقم

 . سرفلا موهيرخ يي ناقرعو 7 !| نم 00 عدول اك

 7 اضبا كشلا هل ل انيورافلا كللهي#[ود راغلا سو
 .ريصوبلاب 2 ةرهزه ألة هش كالا ةيس م با: .لفدل اراها

 هيأ هنجاح < ب باصاو اهدا نقب 3 ب ةءابل 2 و

 قوطربأ سو 3 ع 6 يفرك ذ”حالو يس 4 أمو.هلصتم

 فالف ةدئاز نونلإو . ثابن نامسلا * هبلع مالكلا مّدقن
 . تسالا ةمسل او ةمسل | *< هناكم يف يتايس اكن نمسلا عئاب

 أ طنسي للا تحت اسي صوخ كرم ةرفس ةمش و

 احلا جيلا موس
 دقو 56 5 موسما | ةديع وبا لاق . تام ج ج اقوم

 بارق 8 الع

 نمو .راهنل اب نوكت دقو للبلل اب رورو ٠ للولل اب نوكت امو
 || ناهللا ذاعم ةّيودبلا تماقم يف ٌيريرحلا لوق ليبقلا اذه

 لو. يومس يرورح َلصأ وا يولكم لع زيجأ
 | عمج مومساو . ماسلا يس ذفانلا ديدشلا مل ّ 0

 5 هانذإو ةارخغمو ةف. ضو ةماع ناسنالا مار هيل
 || رب ,دلاو 10

 ظ 1 : نسا نم نم ءاَسْلاو نيرففملا ى ا اسأل راك نم 0-0 مو صربأ ًءاسو. رموعس وذ يا*م ّ

 لاما ١١71

--- 



 لوس كبس
 لبق نموهو ٠ لاع ياك كلمات كماس +مانشو .لعافأ
 جل فرب عيبا ةلفلابوب'"كليبعل الب هلامقلا إل

 ناكامسلاو :ةّوقرألا ليام رورلا قم كاميبلاو كيس
 والا هيه يجف اهدغلا تراعنو 0 ا
 ١ لافي يلاذلو .ةصروكاملسلا ,ةيازاةل. لاقي تيغصأ
 مال كابل تبوس هيج ماعم ديم ظ

 .ةعم حالسال يذلا يالزعالا كامسلاٌهل ل اةي كلاذلو

 0 انيو.طقف لزعالا ليقورمقلا لزانم نم امالكل يف |

 نما كيقبلاو تس اهلج عدبالا الجر امها

 دارا يضل ون لك رس باها داس لااسلا 411
 ( ن حث فيس ثلا عجار ) اهومتو ةرانلا كسك ظ
 هكا عفر ( هانبلا» هيلا )اهلي تافراحلا روش قو
 ام وا ضرالا نم اهعافترا رادتم لعج يل اهاًوسفأ

 انتل ايتو كرا داما فو هاج رمل لا هوعي ملال |
 لكل ةريثك غاونا وهو .2لا قلخ نم ٌناويح كّمسلاو
 ركقام كيلا نمو . وريغ نع 2 نواح عون

 ديغص 2 أم ةنمو. . ةريبك ةنيذسك ةنم ةدحاولا ن وكي ى>

 كل ايمو كومو ك امن جرصبلا ةكردي داكيال ىن>
 لاقما نمو .ةامسلا يس يربو كسلا ةدحإو ةكمسلا |
 نيلسنلا ةريوحم .ةيكس قبرا يف ىوش نيدآوملا |

 دعا هما ف يزل قوق تلو: دصرفلا واهلا
 يكس قير ىف و ةو تكرم بضن جنررا باذكأت

 هيلا بهذ ناكم هي اقيرح ىأر اذا ّصللا نا ةلصإو
 ات نان سافل ل ادعقإ طع ايد ىرشل
 * ةكمس ىوشا تيتا لاق هيلع رثع نإو ةنجا>

 كي دوم كم ةكيبيلا كهف ديه اهلمسلا
 هيناذو كلتا يامي كيسا + لاا لدقفلا
 ةماعلا دنع تاكيمسل او تأ مس ج ةباتكلا زوي زكلا ظ

 يف نوكي دوع ك ك اسمملا *روزلا اون نمل له |
 يفنألا ةمرلا يذ لوث ةنمو .تيبلا هب تلوسي ءابخا

 ٍرَمْع نم ناكامس هيلجر نك
 بلا اههع مسقتن ل نابقص

 لاع ركل كاوسم هنمو٠ تيكا ينس و + لدب نابفصو

 هيمسل 2 .وضرالا 0 عقرب , اموهو نيداوملا

 باو دلاو نب 1+ يف ليقو. تن العلا اهناوسسلاو .ك وسما

 يا كريما يراب د "اع ثيدح يف ةنمو٠ .تاكومسملا

 ليما نمو. ليوطلا كومسملاو. ةغل يف لبقو .تاومعل || 4
 قثولا

 .ةحنداو ةليسلا نم ا ا ضوى 15

 .ملصا موقلأ نابو٠ دي ةاهم دب دحب وا اعايقف ةنيعو

 رومالا يف رو ى 8

 لنسب كو 00 نمت

 مو اداأ عا توب يراديو نهاد نع مهتاياغ كعين يأ

 اركز لوس بوثلا ليسو :ةليلفلا لمسلا الإ جرحت
 لكس 2 م ننوا ل 4١ قلخا هل 08 0 هيارنأو

 0 ع اًمالف د 7

 برش لجرلا لوسنو .حلصا موفلا نيبو . قلخا بوذلا
 ةنيع لمساو ٠ هيرش هد ىلا ذيبنا|و .اهذخا وأ ةليدلا

 ئفاا| رماع كاف .لعاف مسأ لقاسلا * اهائف

 مهضايح َنيلماسلل نكرتألو

 زمعنلا راكم ىلع ّنَسبحالو
 + تئءاطو ةشيعملا خلال يعاسلا ضيا لماسلاو
 عج لح للا # كش لأتلا + ءاملا يف دودلا لامَسلا

 اااه بوت لاقيو .لاعأ ج ىلا بوثلاو ةلمسلا

 ىلا ليلو. قالخأ بوث لاقي اك وئازجا رابعا
 اربد عمد ةلهسلا + ءاياي دسلا ةالتعم+ كايا

 ضنا ةليسسلاو رجلا قف ناك ىبةلملا عوجلا 55

 يف هللا ةيقبو ةأمحلاو ٠ لمس ج للاقلا 1 ةلمَساو
 ١ لاقذ لومشو ل اءسو لاملو لس جنز
 ملاذ لاقو. لمسلا اهفاصنا يق عئاقولا لئمر ها

 اهنويع نكتب بج ىلع
 ظ اطوم ا 7 1 تالق



 خمس

 عيستو هانسيو ىأ رمي تنناف

 ا يم
 ولدلا لو لب> اهيف

 عيسمو ٠ .نيلا نش ةناتهافت جرخأ اذا ليبنزلا كو

 ءاديقلإو لعاف مسا جيسملاو ه ةءباسملا مو رايق وي

 3 نالذدن ناب بهو

 عبس ريغ عيسأو ا ةروس فوتيل ةعيسْلاب

 اعدم ةينمارإل عسا وا لوقث 0 يل
 رج 1 ا عيسملاو هيلع

 ولحا مسدلا نبللا عنا ا

 ةلماناو ةرايصغ دفنا و هلق تايم: دع

 تمّروت
 نالفو. . عطس طا همنا جاجتلا مه سا ظ

 اطمن نارتنلا َذلإو .ايضغ ًالتما

 فايل هللا ليال قمروإ كالا ليلا جول

 ةويوكا

1 

1 
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 همام يخل وأ لا . عا قب | | ّ- مو

 ىيروورز 36

 ةيويويس 000 دي ةعا 527 4+ 9 ب اع

1 7 

َ 

 اف تراظنت
 اندم اظعال وعامل ولاا ا . يارا

 عكر*

 1000 اذا ١ يار آهن  ةنعمسو ران ةعسو

 لوق ُْى نوع نبا 3 ا ةعلت اي 2-37

 ذا نبدخم ا ا وه ٌة ةنود نودع نبا نوُأُكو

 يقونو# ةرجملل ٠ ٠" ةنس دلو .روهشملا ظعاولا لوعمسا نب
 مالكلا يف هرصع درفو ورهد دحإو نراك 7 ةندس
 لبق .ةمالك اوعمجو ةمكح سانلا نود ظعولا نسحو

 انهيت دلا ل دهزلا ىلا 9 وعدت تنأ زييشلا] اهيا هل

 00 ترلخلا كاش تالا ربحا نا كرتلاوأ

 را اذاف .ةلعفاف هللا عم كح ام لكل اقف . اذه فيكفأ
 كلك كك اذ فانا فلعل سلب نا يرشح

 كح الف ماعطلا

 دال اب ا نيغبانْلاَو ْف ا ناغماسلا دق

 ظ

 رغأأ
2 

 ١ ةلمانأو تايطخ التما |(

 ديدش لا لب وطلا دخيل | + أمييف نبع ايت تل رولا |

 ريكنملاو قهحالاو تاكرالا | م

 كلنا قا ليباظلا ديما داق
 | م تلا لاطوالع َّق و قبيسي تاينلا قبس

« 

 تايون نييك عفا وعم

 ةياهابلا

 تيس ةموثرج ِف ينط كاك

 نجت ا هل وست ام نسحاب انيح
 |الاط دحاو 0 يف نينصفك خإو انأ ت تك لوقت

 لاقي : صل اخا قادسلا *«رجشلا هب لوطن ام نسحاب
 براق 8 » قالا بامان تاك
 لبوط ملا فبطل ٌبغزم ةقرو نا الاآلوط ناءمرلا

 || وهو .ريغص رّببح ثاذ ةارجج ديقانع لحي ضرع ىلا

 | ل اهتكآلإو ٠ نمزملا ل اهسالا عطقي لبق .ةدومحلا ديدش

 ْ تتني ةفدصو يو نوما دما دجال الاوت عفني كعيفنب

 *«قاوسلا قودمل |: قامسلا ةنحإو ةقامسلا*نانسالا | يق

 .|اهو قوطل اكروشا ىنعب طيحت ريبلا يف ةبشخ قيرَسلا
 |اهيلع لقب يلا هل الا يف تابشخ ةقيسألا * ناقيمس
 نبْللا

 | ىهف را ديدش ناكارارقمما ويلا ٌرقمسا -رقمم
 ظ 5-9

 اقر ئازاكاو توف وكل جرقء اكون كسمل دككمتس

 . قدزرنلا لوق ةنمو .عفتراف
 انل قب كاسلا كَمَس يذلا نا

 لوطاو عا ةمئاعد اًميب

 |[كنيَسو .ةجردلا يف دعصا يا ميِرلا يف كمسا لاقبو
 ٌدض <يثلا كيس * ميس د ا دينا : ئنلا

 اراخا باينلا كيستسإو . عفترإو ىلئعا كّمستو
 الكب يمهل كي نتت هفنلو يمول
 | ملكا اذا يا اول اف مبكمستسا اذا ملوق نمو. 0
 ظ م كل الا * ةتدوزب 36 دعب | اولح اولكن 6
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 ١ كفنأ
 اولا كان قا ءا ا لاق ع قي عحل دعا اوااقوأ
 ها :لضب ةءاظوإامتكأ|
 عيس هيسرما ريدقت ىلع ةعاطو ميس لاقبو . ةعاطإ

 5 عمم و كلذ لاق اعلا 1

 ثعطاو امس كتم ومس يا لعنلا راض 5

 .هَجْوَأ وهو ةعاطو ٌعمس كيسدنع وا يل وا ةعاطو
 .اعس يلذا تعمس ةلصا كلذ لوقي اًنالف ينذا عمسوأ

 قياكدب ل اذا اهرصنو ضرالا عمس نب وه نولوفيو

 3 فاضملا َكِزَف ضراللا لها ع ناب 5 انف وأ هيلين |

 ةرصبب الو دحا ةمالك ع مسيال ياذحا اهبام ةيل اخ ضراب

 .اهضرعو اطوط اهرصبو ابعس وارفثلا ضرالا الا دحا|

 تمرو اهيهش باكي ف تّذننأو

 ردبلإو ضرالا عمس نيب البهم

 اهبرّرغ اذأ اهرصبو ضرالا عمس نيب ةسفن ىتلا لاقيو ظ

 توص عبسي ال ثرح واود نبا ىَردي ال ثيح اهافلاو|
 <مللا ةاعدلا يف هوقو. ناسنارصب ىوشلو انامل ظ

 ردصم ع مسا او. غامدلا علا 3020
 58 2 عومسملاو ليج ركذلإو رم اك”مساوا|

 عبس اًضيا عيملاو .ليمجلا ةركذ رهتنا يا سانلا يف ظ
 نوءعزب ٠ .ةعوب ىثالاو عيضلا نم بئذلا دلووهوٌبصرم ظ
 (ةعببطلا توم تومال يا ) ةيحلاكوفنا فئح توميالفنا|
 ةفاسم ىلع ديزت ةتيثوو ريطلا نم عرسا وودع يفوهوأ
 هي لكك هب بّرضب عمسلا ديدش وهو :اًءارذ نيثالث|

 رعاشلا لوق ةنمو.؛ 0 كلذ

 اًكضإو مبا فرطلا ديدح ها
 رعمس نم عسا عابلا 0 ةغا

 اًنالف ينذا عمسو .اهعامسإ يا ينذا عِّس كلذ اولاقوأ

 .عمني يل هس لجرو . يفذا عيب تعمم يا كلذ لوقيإ
 : 1 . عيسي نآب قيلي يا ع وذ ٌرما انه لافيوا

 ب 00 يان ايف والي ال اهيس هاعدلا يف

 ةلوقي ”مالكوه وا .تيالو هب عمسي وا ّْلبُب نا جانجيالو
 ينذا ةعمسو : ةّرملا ا + ةبجعلال اربخ عمم رم

 لوا

 هلآ ىف يو ءابطالا دنع دا |١ ةنمو٠ .عمس عسا | ةريثكلا

 يا ةعمس نذإو . ةعمس ينذا تعمس ةلصا انك ل وقي نلف |

 رس نافل لوو ا ةفتو ةيودلكق وة ستاد ١
 فتإو عوبلا ةعمسل إو . قيقحتل ا هب دصق نوكي نا ريغ

 ةعمسل و . تعمم يا اذك لوني انالف يفذا ةعدسو .عمسلا|
 ةلوعفم ىنعمب ةلعفو . ريغ وا ركذ وا رتييص نم عمسإ ام

 اردانلا ارنا ىل ةعئشو ةاير ُهلَعفو .مالكلا يف ةريثكر بخ

 ولاد لبق لوفل او ئذكَدي ام ةعئمسلا لبق و .ةوغدبو

 قرفلإو-معاسأو سانلا ةءارالوريغو نارفل نم رق امو

 | لاعالا يف اًريثكل معتسي هايرلا نا ةهيسل إو ءايرلا نيب

 ناب امنبب قَرخي نا نكيو لوقا٠ لاوقالا يف ةءمنلإو
 زاهظا يف ةعبسلاو نطابلا فلاخي اهرهاظنلا وهةايرلا

 :عماسلا عج ةعيسسلاو .ةرهشلا دصتب نطابلا قفاوي ام

 1 ىلا ةسسوا هاير ةلسفو ٠ ةعئاس خيا ةعسس وذو
 ةءاجسلا * ةعماس يا ةعمس >:رذإو .ةوعمسو سانلا

 . 1112 ثنذاو٠و 5 0 0-0 ه4 نوءهمسل ةفوجم

 لاغب لوغلا هب فيعاو كك هلا عيسلا * ةعمات يا

 3 01 قاعبااعلا اننا د والا

 عماسلاو عسل 0 37 عمم حج و نذاو وم

 ل ةاسالا ند ضبا كيد 15 1110 جةغل ابل وهف 5

 . هديبع ةباجاو تانلكلاو تاوصالا لك ىلاعن همس

 ظ ا ليعف ةنال تدأن وه 5٠ ها يل عيب وو

 ال ننمالا اًضيا عيبسلاو .ةعيمم سايفلا ناكف لعاف

 |ةعيبسلا * غامدلا عيمسلا باو .دعب نع نسححا عمي

 ظ يأ قلاب هلا ىلع هةعب 003 وذا لاقي. عيمدلا ثناو»

 ظ عيسلا عمج وهو عْيْسأ عا تيان ةعءانم

 ةنيللمل هبل: كل ةعبلدنوب كتل نلت ةئلقفو (كلعاك
 ظ لدح اموهو رابشالا 57 ٠ عماست ردصم عماستلاو

 ْ |عضوملا عملا كارو وا ةزهنلا وارتإوتلاب م اعلا ن

 | 08 ارا ثمر يا عم عيسمو 58 قهوهو. اة كتل يا

 ظ رعاشلا لوق ةنمو ٠ ةمالك ع مسإو



 جيس 0

 را كاكا ةعير وا ةفوصض كفل ١

 ىرب اذه قنعلا ليوط ٌرياط نامه ترق

 .رازيعلا يلاب ىكب ( لولفلا يا ) حاضت ١ هاملا يف ادبا|

 تزوجا كلام ةنازفاظلاو :اضيارطربشلا هل قاتل
 نوشابلاوا 1

 ردصملا جيف ابوا) عي قا ةعمسإ ث وصلا عمس

 ةكردا ةيعامسو ةءامسو اءامسو ) مسالا ردك ابو

 ةةاعتم كاردالا ٌمْيَس تايلكلا ينو. نزذالا ةسل#
 يوتوب يناعملا ةقلعتم لتغاو مهلا حمتو تا ىصألا ا

 ري كا اوعسا يا اذني انرظنا | وق و هب

 نأ ك ررماللبلا مد يامال عمسو رد

 5-00 000 0 50 نع ل ا

 وأ ىدعتيال عم 00 7 7 . 9 ا اا ا

 يح لوعفملا دعب عقاولا لقفلاو.رذخإو: لوم لإ
 ل أم ةيورس انكم 2ع ىنعم . لاا عض ا

 تعدو كارد ديف نالف ثيدح تعمسو . آن

 | عامسلاو.كاردالا عم ل ديد نالف ثيدح ىلا !

 كيب دا راق_ نوكي: نعن يردع اذا كيلا لص
 لعب يرن ةريغ عومو خلا ىلع حا ارق اذإو .زيشلا
 خيشلا لوقيف
 لازا انالف عمسو . ممسورد ةبلطلا عرمستة نمو . ةعمسإ ةلعج

 مانأ 5 9 م صوم ىقتنا. يلع الف عمس ميل

 ثيدحلا ةنمو.ةرهشإو ةعيشاذكب عمسو.وركذرشنب ةلومشأ
 ( عامسا عج ) عيماسا هب .هللا عمم هيلعي سانلا عمس نمأ

 رعاشلا

 |[ + اهعامسإ يل يفذا ةمامَس كلذإ اولاق لاقي. عامسإلا

 تحن يا اذك ىلع ةتعمس لوفن ةماعلإو . ةمايفلا موي هنلخأ
 ةعدسإو . سا سكتالل ةمالع ىطعا هلنالا عبسو .وبلطب هلأ
 اهلل مج ليبزلاوولدلإو . ةمتش انالفو . ةممسي ةلمج هلل

 ذا تعسأ دل ةيب رولا هتماقم ُُ يدبر 5 3 امل أ

 ١ | ةعامسا تحلو 3 تلق يا ثول أ و تدختأو توعد ا

 ىلع 2م مسأ امو ةرضبأ م يا "عدو هب ريصنأو ١ ةمايص

 عم و م ا لافبو.و هيل ىغصا ِه هيلاو 507 .بوعنا|

 .نيزت كيس نيو لاقي اكغدأو لدبأف ةعمست يا وبلا
 .ةينخ ةلوقي ام عمسي نأ دصق يا هيلع معست لوقت ةمالاو
 .ةواقانتو ,ضعب نم ميضعب ةعس سانلا هب عماستو ٠

 لوق ةنمو . ةعمس ىنعي ةعيستسإو . ىغصا هيبلاو هل عمتسإو

 ىَرِيلل توصلا موستيسم ةبواخم

 | معطم نيبهملا نابتا دنع هل

 ٍناعماسلاو. ةمعسو نو ودمت ج لعاف مسا عماسلا
 ظ عام سلا * نذالإو عماسلا ثم كوم ةليافللب# نانذالا
 | ادييض وكم يا خامس هل لاقي عومسملا را رديت

 [|ىهو سايفلا فالخ حالطصالا هي عامّسلاو . عومسم | ن
 مريخ سينا نكلو ةليعتستو برعلا نم ةعمست يذلا

 اولاقو . عمسإ نك اهم عاش ذب ربا اذهو. هلع | اذ

 ١ ,لاخ رقزوا ومقر يعل ردضا ]ك5 هاج اعامس ةنغ تذخا

 |انبلاب ا .اهعامسإ يا ينذا َعاَمَس كلذ اولاق
 |عامسلاو . ممسإ ننعم رزعف ملا ماطتكردكلا 4

 | ةءامسلا * تاوصالا نم عماسلا و ذئاي ام لكو ةانغلا هلو

 م حالطصالا هيسو. عابسسلا ىلا بس ام يِعاَمَسلا
 تبت فيل هتايئزج ىلع ةلقشم ٌةيلك هد فدك

 ا ةلباقيو . هيلع فّقوتيو ناسللا لها نم عمسلاب

 عادت تفذحو يِعايم لماعو ٌيعامس ثوم اذه لاقي
 :اًملع عمس وا ممسحملا ةذاش ب 3 ايعامسلاو .كلذوحخنو
 ىقيسوملا لها دنع ٍيعاَمسلاو ضيا ”يعتسو "يس لاقبو
 1 لوصالا حس 2

 اهيف : مو ناو نذالا ثمح عملا * ّيعامسلا
 عجاو أو دحاولل نوكي نوختو عومدلا ركونلاو ةممسل بيش نم
 ِيئ ةنادل معمس ىلعو مهولق ىل# هللا مخ نة

 3 5 ةرثكلإو لهما 0 ردصم لضالا

 يلا كنسو  عيباسإو عماسا عيمجلا عمجو .عسأو عاما
 .اهيعامسإ, هيسا يتذا مس كلذ اولاقو ٠ ينم عمسا يل

 ا اذا كلذ قاض لا فا تش .كفأو

 تشاوم ةيعأت لا يبوسي ع

 ا



 طيس طوس

 .(كل س يف كلاسل ١ عجار ) اكلم ىس اهدحا هبف نكي ظ

 يبنتملا لاقأ
 0 ا

 اقرب كن لو اهرجاحم ترس

 اهقوفر طنب عمدلااو اهناكف

 اعصُر دق ولو 0 فا ذ

 دامس نهرشاب ادبجعاف ةيكلا ةطئانما اف يربو لوقوأ|

 وطمس نم رثن امب دارا واطسإ لبق ةطاسبنا نم انبجتو |
 نم لوطا ةدالق أضيا طئمسا إو .ردلاب هل اهيبشت ةمالك

 .رةزجي لع سرانلا اهتلعي عردلاو ةقنخلا|
 ل 0 - ني جرسلا نم
 5 006 هما اطلت اظل
 ار ا ا وتلا
 اه نلضفا اه ةياقللا عبو ةلتجالاةزل قو كلذ

 نم موق طتسلا ونيو . طومم تيجو ىلع
 ا طمس ةقاتو-ف وصلا نم كرو طمسل ]و .ىراصتلا |
 طومسملا طيبسلا * اهيف ةعقرال يا طمس لعنو. ةمسالبأ
 قوف ةضعب مئاقلا دجالإو لاحم فيذخلا لجرلاو |
 جالا طيمسلاو .ا-ميف ةعقر ال طيمس لعلو . ضعب

 .طيمسلا ثوم ةطيبسل | * ضعب قوف ةضعب غاقلا |
 .ةّسسالب يا طاممأ ةقان * ةطمسوا ةطيمس ةديصقو|
 اذ ظابل لبوارشو اهيا ةمهرتالا ىلا ”ةظاؤبأ لمتو|

 طيمستلا »+ اد>او اًقاط 6 نا وهو ةّوشحم ريغ

 لضاب ف عمد هيا قيفلولل اقيغو طيس رذتشلا|
 نطو (لاومك ا جتيسفلا وبججلط قاع

 ااا وع درو يقتل التم لأ

 ةقاعب د ريسلاو هس

 ىلا تيبلا رعاشلا مسقي ناوه ةآرعشلا دنعو راح
 نوكت يو. ةيفانلا ئور ريغ ىلع ايت ةيضورع 86

 سيثلا هرما لوقك ءازجا ةثلث ابل اغ

 تدالس ٍرغلو ثدرو نبرحو
 الابحلا هيلع تددش جلعو

 ضرافلا ريع يذلا لونك رثكأ نوكت دقوأ

 ثمل

 اييجملاو ال يا 0000 هذخو ٠ ناصبخ الل د 0

 مرصنأ يراد 5 يسن ١ يعمد أ يهارغ

 تمثا يدسأح من نا ىرهد كحا يودع

 عيجتل | ناك ناف٠ #7 اب ةعانصلا هذه يسب ضعلو

 كلام نع ضرالا هجوو نامزلا قاض

 لاو غلا لو ناررللا هلم
 ليوا مؤزلإوأ لالجس يذرف

 ل يفرجل او لعش يفذبلاو
 وريغل تايبا ىلا غتاهبلا دعي ن :رأ نام دنع طيمستل ١ نمو

 34 هوم راتب يا ا دف

 لوفي

 رداغ قالا ُْ ياوسو رداق نإولسلا ىلع يري

 قارنا ١> ملعابي للا :ةزيزن ازمارعلا هس يل
 اهل الصمم لاقف
 رذإوحلا نارجم رماد نا رداق نإولسلا ىلع يريغ

 رداغ قاجملا قاياوح و امه دهعب كلاب انأو

 رئابضلا طسبواهيفخا .٠ ةريرس نمارغلا كين يل
 ارباب: هلعاةشإو اع عريسا بو

 ا او رواقنلا نا انام ةديمولا عكا خلا لانكم

 سيؤلا هرما لوقب طرمهسلل

 ةليذ عشرل اب تفشك_مانسمو
 ةليم قسافس يذ ربضعب تقا

 ةليخ "يما ىقللم يفدب تعج

 ةلوح لت ريطلا قانع ككرت

 ٍلايرج جفن دابا لعاك
 ٠ ٌرفاظ وهو طيمستل |ال سييخغلا ليبق نم ةنا ٌقحلاف
 كيكح كل يل اًمنتم يا اسس لآلاف لوقو
 ةليقا ةلؤلا.هزجو . "لاحت لع يبوصنم وهو: اًطرسم
 الا لاقي الو . تيار اكرورجلاو ذا رمز ةفوذع
 زئاج لسرم يا طمس كيك مكحا لصالاو. اقو ذم



 طيس نع

 ملا ١ ةوخر ريغ دسجلا ةبوصعملا ةيراجلا
 ليوطلا تثزز لال ترون
 ةفّرصتم ريغ ف ليق .ةطعا يا هل م رم جرهس

 م *« ةصاخ 2 يا 1 ءاطعال لمعتستو|

 امون 0 .٠ 0 ١ بكعم 0 تب 7

 ةلّوطم يأ سارلا طّرمسم 1 2

 فرط وبوفا رول ينو ودل
 عيزرم كرولا دوا قاّمنلا هيدي كِئاظْتْرمَسلا

 كتبابالو اًريكتنس ليو داربط للا كوبا
 دارجلا عنخ كلانا . عبشي الف نم جر ىتح ةلكأي م ا

 كيلذع دَض وهو.اًبلاغر ْ

 وعلا 2 ل تاب رتوش لأ
 علا غ ةسفن يقليو هنوص نم

 | لكس و افك وذدملا اغلا ١ | راسم نئاَض لج .رلا كدا

 ظ كيه :ناللاو !اههدعا نكتلاف : ةقأع ّىشااو مال |

 ظ 3 طمس * وريغت لواوه وا ةيعط ربختي )و ةتوالح

 بالوتسا يف اهتم دحاولل يعاسلاو يراشلاو جئابلا ني
 ةيسرافل ا ا كَ بون سلوا وهو .رخآلا

 ينلا كلل اماضيازاضتتلار اوي ووساواو سلا

 5 اهب ُ اعلا ضرالا راسمس ع نيل نيب ريفسلاو ةيبق و

 ١٠هفزختو و دضم هارت

 او ىسْيسلاو قرسمسلاو قسسلا
 شوجنزرملاو

 باعتلا منامسلا * ادع ةيسمب بساعتلا مسيس

 مهايسلاو .ويش 1 م 0 ذدلا فيطللا فيذنختاو ظ

 . عا وأ مسجلا ريغصلا بتذلا ماسلا * ٌرئاطأ

 ا * ءيش مث لكن 0 تع فيظللا فيلا 1

 ع باقل عملا دا 0-00 بح ا

 او نع رسكي قو منيسلاو 5 نه عونو |

 ةترجإو را مسل
 3س

 | نإ يلع رييشل و :ديش 0 عيرسل بلا فيطللا فينحلا

 00 لا ا
 | ةباتكأا يف نالآ اطاعتسا ةّكيه ىلع اهضعبب ةيبرعلا ةاجتلا
 اانا ره نيت : لضم لوبا اق وتل  عباكملاةدقب
 | »< طفلا ةدوج يف لكما هب يطب يذلا ةأقم نب دهم

 | ايفا ضلا نسبه لج هزات افع ةرازتلظشلا
 | لوق ةنمو . مسمسلا ةدحاو ةيسيسلا# عباصالا لصافم'
 ظ رووا

 اهراثآ سرسحت هيب مس
 هيسمسواو طعا نار كشإو

 || رجا ةرهز اذج قروا| ريغص تا ةرفظت ةيسيمسأ |

 | ةرثدل وشم

 انلولخ نيللاو هكا ؤسا ندع جوبا اني

 |. طماس وهف وريغت لوا وه وا ةعط ربغتي مو ةتوالح
 | هاب ةفوص فنن اًطْيَس ةطمسو ةطمس يدجملا

 ظ لل زاقفو رحوا ةقيكل م

 ظ ب لجرلا ظمشاو . ًطيسمرعفلا مظن رعاشلاو

 | ةفطصللا هوثلا ظامسلا © قلعت هب ةينلااطّممتو
 | ىدوتاذلا تونا غشا ليقف عْبَصاكموقلا "انو

 | لوسر يف يبننملا لوق ةنءو . كلملا يدي نيب نو. دقتي
 ظ ةلودلا فيسولا مورلا

 ىرداذ طامسلايف ينمي لبقأو

 ينئري ردبلا ىلا ما يشمرجبلا ىلا

 ىئنم لاقي .ةاهتنمو وردص نيب ام يدإولا طامسو
 | زك عاريا ستاامواعما طاير ودووي قف

 | ةوالحب رول ةيروصلا وتماقم كيس ٌيريرحلا لوق ةنمو
 | ةاولحا نم فص اه كلل طامنلا هآولخ زوحاو طظانللا
 | ىلع كسا دحاو رطامس ىلع مو. طيس ج نإوخما ىلع

 رمل ذة

 رظن |اًضبا مشل :راغضلا ليلا وه نيو رح 0
 ثلا تسل آو ٌنامسمسلا * مساين ج لاجرلا نم فيقخلا|

 |. لاحلا فيتا لجرل او ٌردصم طسلا| * ردحإو
 | ل اذاف : كلؤلل اوزرخملا يف ماد ام لفنل | طيخ طمسل و

ْ 



 روس

 ريع نم هيف الل هدأ اوسو ليللا رمسلا * قيقرلا ءأل الأ ظ

 ه1 قيض نيام ءزظايل رقلا نلاظو ويف فيفدماوأ|
 رمقل ابريسلا نولباةي دقو ( ووو طئاحلاك ناكل نع

 نر كال هطول" كابزط للملا فيجا
 نبدا سلوم رع دلا اضيارتسلاو ةراوتلاب كافبفأ

 كيتآالو .رمقلاو رَسلاب تفلح ملاثما نمو .ُريباَساو
 يسم ةيلك[ الو راينا ناريس ةاطفاهل اتا رزسللا |

 ماد ام واريفلا عولطب ةضايبو ليللا دإوس يار او
 يفوذحم ريدقت لع ةلكو جانبا يبي ةفايغإ ناقلة

 نيظرافلا ةملكأ ال طوق يف امرها اورمسلا دوجو ةّدم يا ظ
 للا هعضوم يف بكم انا ةبيغ ةَّدم يا

 ١ ناك مهل ارم رمم تيبس امنإو . ةلظلا ريسلا ٌينعصالا |

 تيوس ىت> 07 نورءسيف ةاظلا ة نوعين

 ج ةيرصملا ةكوفلاو هاضعلا نم ربع 0 ار ظ

 تارت ىلع عمجتو ةرمس هدحاو رعج مماوهو. رم ظ
 ئبكلا ليتل طرأ لونك

 انام رد نااار رعاك
 لظنح تنفاز# يا عيار ىدل ظ

 + ةباعلا او ساكشخلاو ةطنتاو ردنالا نوعا تلا |
 هددها ركل قالو ذاك هوس نالوا

 نوصل «ريتمل وكلت ةيانديرتس لبا < باكل
 اهتيلل ةنيئالارف هداج نم ذنتثروتسلا هبي رب ثاوبح

 سيلو سل | ةنا ضعبلا عزو.اهنسحو اهئافدإو اهتفخو
 كودو: ودلع لع روعسلا ى دا ايرون كلل ديك

 ريساا بحاص رييسلا + رومس نولوقرف ميل نوهت
 نم ةعيرسلا رومسلا * حالسلا د اسلاك

 هج كك اديب ياذلا نفاسملاو نهذلا نيبكلا *:قونلا

 ليللا يا نادِجالا ريمس انبأو .اليل ثيدعا ياؤهتلا

 ريمسلا رمس ام ةلعفاال ملوق ةنمو.امهيف رّيسُي ةنالراهنلاو
 يا راهنلاو:لبللاا تنليخا ام ىارثساقاو ريش لاو

 نال ايدل هب يزاجلا داكسالا نب دقن ع وهو. . ادبا
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 كال موق : اب نارب ارويسسل هو دال أههيف ندب ذ نابتلاو ليلا ريثكلا ل١ نيللا اكل # شالا رومان 3 ىهنا اًدفانم ظ

 روبي

 لاق . يلايللا ريس ةلعفا ال اذكو .اهيف ٌروهسم يا ةرهاس
 ئد دزالا ئرشانملا همن

 يد ةايحوجراال علل انه

 رئارجلاب السم يلابللا ريم

 ىئالاو ةريسلا و رس الا + نفتسلا قم كبرض 1 ريكا
 يسبعلا ةم ركع 0000 . روس ج ةارمم

 موب تمضو تاو دقل يرمعل

 ايس هلال عنا ايش ابكت

 كسا تبلصو تبنأ اذا ةانقلا نال رمسلا حامرلا يا

 َلظ ياريسلا ن 1 ةذوخأم ةريسلا نا ىل.قو .اهنول

 الوقرمتلعو ؛داو سلا لضايإلا نير طسوتم ةنال,نمقلا

 هتزوجرأ نم تنصانملا يبا هللا ديع يضانلا

 7 تلا كشر درعا ارتعالاو
 ادملا لظ نم قتشي 0 ”مسأ :

 ايو :.جرالب مما لَم دقو ؛ةيبظأ نبل ضيا رمسالاو
 ردا ل

 ردم ضان نع |ةركيورال

 رمسالاك ينثني رمسا بح يف

 تناقل يبأ لوتك | مثلا نع دهب 5 دقو

 هنا يي ١ برد ران ثبخ

 | علصا رفملا نم نايرع ريسأو

 ] ريغصا ةروسألاو» .ععرااو |و هللا وا ةطنلاو املا ناركالاو

 رماسملاو ريسلا عج رممألا ريغصن نوكي دقو .رمبس هل

 ٌّقحلا باطخ ةلفوصلا دنعو ٠ ليللا يف ثيدحا

 راوسملاو . بويغلإو رارسالا ملاع ينط داجوبنوقراعلإ

 ج لبالا ىلع مايتلا نسحاو بديل طحت اهم انتو

 ” ادغررابك ليلاث.ءابطالا دنا ريبانملاو يريياتم

 راوسمو . مدقلا لفسأ يف تبنن لودالا ف دهسم سوؤؤرلا

 راعوالا كولس ىلع اهم باصلا ٌيوقلا ةماعلا دع ليذكلا

 رسا ديدشلا مئلا لباقلا رومسملإو . لصالا لوهجمإو

 ْ ةرومسملاو . شعلان م قوذملا طواخلإو بصعلإو ماظعلا | ن



 رايس روس

 |.ةلسرا ممسلاو .هاملاب ةققر يا اراوس ةلعج َنيللإو. كلا ذن | ني دءاس مارا يلام ثيدحا ةنمو .نودماس جب لعاف مسأ
 | ةريغو بابلارمسو . اهبرش رفإو .ةلعر تابنلا ةيشاملاو | ديبْعوبا لاق. نيهال تءبهاس وا ريت يف نيمئاق يا

 ظ رس يف ةغل يو رامسملاب هدشو ةقثوا رمت ةريسإو ةرعسي مين |ةروس قو .مماما وري نأ لبق ممايق مهيلع ركنا

 | رمسو رمسي ريو .روهس»و نرهس» باب لاني.ديدغعلاب | متو نوكبت الو نوكحضلو نوبجمن ثيدحلا اذه نها

 |نيإو ريمسلا رمسا ام ةلعفا ال  رمسا ناك ةرمس رمسي نوافاغ نوهال متناو يا نيّلالجلا غيم لاق :نودماسأ

 | .اذبا ينعي الإ سانلا تثدحت ام سا ررمس انبإو ريمس  تادماس ج دماسلا كتوم ةدياسلا * مدم بلطي اع
 يل ةرمث <مثلاو .ءاملاب ةققر نيلثإو .رامسملاب هّدش ٌةرمسو | يا داوزالا فانخ ليلا دماوس ةبُث لوقو . دماوسو

 |ةرءاسم ُةرماسو..ةلجتلاب ممسلا للسرا رمس وا ةلسرا | اهنوطب كيس امب ئيرهوجلا اهرسفو .ىلبللا يف ريسلا عاود

 |يارّمستف هرم لاقي .رمس ةعواطم رمساو .البإ ةثّدح | نيقرسلا داعسلا*وتداعىلع يدابازوريفلا ةطّلغو ةفلعأ
 | رسإو الب اوندمت مىقلارماتنو ٠ دعشاف راومملاب هده يلا ادنَس كل وهو: رافضْم ديلا بارت وارقاكا
 * رمس نم غلبا وهو رمما نراك اراريمسا دامسإو اًرارمسا |. صفا لاذلاب ىيمساإو .هسراّوحلا ديبسلا * ادمرسأ |
 .رامسلا ٌساهعو ثي.دحلا ىنعم نم لعاف مسا رءاسلا !يذاعم ةندجوف ةيناعنصلا ةماثملا يف ٌيربرحلا لوق هيلعوأ |

 سلجم يف يا يلا رءاس هي ة>رابلا تبسما لاقي ليعتسن ةّماعلاو . ذينح ريدجو ذيمس زبخ ىلع ذيادلا |

 ىبللا ديف لاط باسو رعاشلا:لوق ةنمو :عرمام لغربلل افدارم ديوَسلا
 ىدرمانلا وقع عج مسأ اضبا رماسلاو ٠ ةبيقاو ري داما هب ناك ازا اردمسأ هرصب دعنا -ردعم

 ثوم ةرماسلا * راوسو رمس ج جالا ىنعمب جاحلاك | نم ناسنالل ىدارتي مش وارصبلا فعض ربداّمَسلا| |
 لاقي اك ةرءاس اوناب لاقي .رماسا اك عمج ممإو رماسلا | * ساعنلإو راودلا ٌيثغو ركسا نع هرصب فنعضأ|

 يف ةدلب ضيا رمان إو نيوئاستمارئاب ىا رمان اوتاب | ة دمستان ال فللذ فل ليج كلملارودئسلا ||

 | دئاقملا ضعب يف دوهيلا عم نوكرتشي ”موقو نيطساف | دقو .نيعلا ةواشغ ضيا وهو .رّيحتتو هيلا رظنلا نع

 | يف نوكس ليلق ددع مو . اهضعب يف مهوفل اخيو  ةدايز ىلع أنب ر د س يس تايلكلا هذه ٌٍيرهوجلا ركذ

 ظ ةيلبعلا ثيغملا يدم يف ينحل .مقتسم لبوط يل ردم ٌقيرط * دنطإو تريصلا
 مانالا هبئاغر يف كّرشيو .اياطعلا ةقّرت لام نمل كموق يا رده الكو

 ٌماَقِجايف دي ةغاصت 2 ةورماس كلنأك هديا | ةليملا لادلاب ديمساكى َراَوُحما ديلا - ذيس
 نس نا 501 ىركاأتب ةناك كل ّظ نسعي نأ عسي هنأ يا انآ ركذ دقو ا

 .دديب سالو سانلا ىلع هعيزوتب رمأي كلل ذاو سجن امي: | ءوحلا فيرغلا مركلا دّيسلا عَدْيَمَسلا -عذمس . |[ لم © هس

 نولوفي ضعبلإو نويرءاس جر اك يرماس مهنم دحاولا يف فيفخلا لجرلاو بّئذلاو عاجشلااو فانكالا أطول |
 | .ئرماسلا ملص هلط ةروس يفو .رماس عمج ةناكةرمس | لادلاب عدلا ل اقبالو . عذاس ج فيسلاو هجئياوح َ

 |. مل عضوم ىلا ٌيبوسنم ليئارسا ينب نم اًيظع ناكل يق نيسلا ْيَضُن الو ةلمملا] |
 يب نم مليبق ىلا ببوسنم ٌيرماسلا ٌيواضربلا لاق| ثّدحتو مي لل اًرومسو اًريسريسي ٌنالف ريس

 |. نامركن . اًنع ناكللبقو :ةرماسلا اط لاقي ليئارسا| نالف نيعرمسو .ادبا ياَرِييَسلارَمس ام ةلعفاالو .ًالبإ

 . اكو. .رثظ نب ىنو..ةقنإو اطرَجلاب خلها نس ليقو| ةايعترمانلمءاهاياء ناك اهاتف وا ابياس رسل
 مهووس سس 1
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 سس حسي لجرلا حسو. نالإ

 أ

 ا

 امو ءاطعالا ةدك كنا هل ةلوهسو ْ

 انت صد 5 00 نادل تاكولرفما |

 حم همس
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 وع 57 يا د 2 هك ا
 وحلا حس و 1 0 ينةفاوو ايا قاطعا 08

 اكعي ةحاوسو ادا

 2 رز

 لاقي. ةعاجتلا لهدا نمراص | امو أخسو اص |

 لق و هال لها نم راص يأ يل حس دقلو اع 5 ظ

 *« عنم كو نم 5 0 نع ئدأب ازوريفلا لتغأ

 نالو لهاسو برهو عرسإو اله اًريس راس ايست
 0 ا 1 نكف كسا ”يسف اًرع دجت ل اذا

2 

 لثملا ةنموأ|
 ةماعلاو . ةاهاس ةعماسم هبو رمالا يف ةعماسو .ةنقث رلا

 فض يا هبن ذب ةنماسو كلا رنغ يا هللا كاس لوقن

 تأذ ةتنوُرَق تحسإو . مس ىنعب لجرلا عساو .ةنع
 موقلا ماستو .رساعصتسا دعب تنال ةّبادلاو . ةسفن

 هيف ناكام حامسلا عبو :ردصم حاملا * اولهاست

 ةعاننلا لوق ةنمو . نمنلا سخي يف لهاسن |

 55 00 بر عل ٌرهدأي

 جرت مل ما تعمر حاوسلا عي 3
 ةناف دير# ند نع مردق

 " نم كك يذلا تام

 ا عشا ياهل ةصق ر جاع كا صقرو ظ

 دولا 3 3 تخلل

 ردا | كف

 رز
 ُِ و4

 0 تثويب ا

 ةحامسلا وذ داو هل ١ جملا حابصملا يو 1 عسا

 ع عمج ةناك هايم 0 2 ردع ةهريغصتو

 زيزعلا دبع ن؛ ل لوقو. . حامسم عجل ةناك عيماسمو |

 0 نححالو بمد رطن ريغ نم يا ًاوعس ٠ انذا ْنْذأ

 يا حس
 اطال هللا اون رفاه همس [ وال

 حاوس ج خا | ايو ةرطسللا 7 4ييف ةدقعال ى

 ايف ام

 كاك 7 ءاملاعلا فرع يفو. عامر دصم حماستلا يضأ

 تصل لَو هل اوهقم ر ةقالع دصق دل هةةيةح ريغ 18 طظفللا

 كلذ ْ ناسك ىلع اهيغا كلذ ىلع لاذ ةنيرقأ

 هر يال نيج لاق كوه مال
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 ةحغاسملإو .رخ ارنب دق كام ف ع لكلا دو
 اا اسقان كرد العلا فرغ قود حاس ردصم د

 امس يل انيس قحلا يف نا 00 سما سلو |

 لاو زهلخلا:ليوطلا نتألاو :قيضمما ى
 + ةليوالا سونلاو ثانالا صحت ة ضل | ةلظرلفلا تلا
 لوططلا يلا ب ريحت | نثألا أو خلا نم جابت

 ضيغيلا كنوطلا جوملا | »ع هيث لك يف «ن

 . سارلا ما قرقاةقيقز ةرشق م ا

 5 ل |

 لخنلا ند قو | | 7 اهتغلب اذا هيبنل ا

 قاقرلا معلا م املا
 فر هى ةاشلا برت ىلعو' ميغلا نم

 ق ح س ٍِف تايلكلا هذه ئرهوج ا اك ناقل اكقيقرا

 ايف ت ام ْز 1 2
 و .الوأ علط انيس حسي ؛ غررلا

 حسا ١ خامصلا لا تاي

 0 .يتس اهيا

 قداسو. . قيحامس 6 ا وطلا| ت

 يش هيل مت |

 باوا ةزيعس 2سم

 ذ ةوخأم هناك 5 ةويجمل | ةك عدز ١١ اذه نا لافي. .عوبلا

 ظ صافعلل خامسا نم
 0 ارك ةنئار عقر اوس انمس لجرلا بوس +: ١
 ل قب تالق نيلالا فر ثدج لبالاو تماس وف ١

 لاكىلا) اهلج رلاديسو .اًريعتم ماق د 01 او
 د ل انما دو انزخ ؟(ووكبا دومسل ]وا :( ايهال
 رييزلا تب هللا دبع لاق .ءانغل اب انيطا يا انيدمسا

 ىئدسالا

 هيكل ل وون اندماج
2 

 - لقعلا باهذو ءيشلا ن 2 ةلثخلا دوهسلا| ليق 9

 زل لاقو .كدوع كرا يفلان ذرخألل نا

 0و ا دارت هللا ايها ع اكان

 !ةزومس#ل 0 2 ر
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 نا ! نمسوؤر َنعنر يأ 0 ةريغ ل اقو ٠ نزحلا

 ةقلح يا لالعاب ارعشلا 1 7 دياسأ قا 8 عفا 011 و

 دسإو. داحلا هيف لعج ّض هرالا و هدبس يف ةغل 5 ةغل هلك

 دماسلا د اع شال ا!دللوشا 82 ف اماؤدقا لج رلا 0ص



 دام ةدواعم زعل وز هء لصولا دعب 7

 ايا 0 نيكول دانا كا ل كيذكوا ديل
 هلوقب نفل ا حاضو نسا دقو 46م ةدواعمال قار

 ةلاسنر يَغ ع غلبملا نم

 سلا عطق («ينعطقاف تش 7

 امالس عطقنا يقأ | ةقانلا هايل

 لعرا ناعل دروس مانخكد باك
 رعاشلا ل اق. عفترإو رصق ٌُلظلاو .ًالئمسم ناك الالب
 ةطيشوةسصخ ايم ا

 بنا لايك اذ '

 ءاطو ادا 0 لامس
 0 وا ظيلغلا تراككاو لخلل بابذو رتل
 هي لثم وهو ّيدوهلا هايداع نءاو زهالب لول ا

-_- 

 00 0 - 0 قو 5 ءاف

 ١ تاطتلا درو

 "1 داك 37 2 5 ةوحأو 5 ا

 ذخاف لسا ةنم زرت ف مالا كوام نم كل. هاا

 لومساأب حاص مث نصا ن احر 5 ناك ةلاّتبلا

 |١ لا تعفد ناف يدي يف كنبا اذه لاقف هيلع فرش

 عو ردلا عفد ىلا سيل لاةف كل

 ناو عئناص تنا ا. منصاف ةناما رفخال تنكام لالا

 تاخد انإف رظنبوهو ةنبا كالملا خذف ملال قوطردغلا

 :با تحذ لاو عوردلا

 ةثرو ىلا اهعف دق مسوملا عوردل اب لّومسل ا ىفاو مسوملا مايأ

 ةكللداضع لاقو نسقلا رشا

 يلا ّيدنكلا ١١ عرداب تف 5و

 تيفو ماوقا ناخ ا. اذا 1

 أذيصح انصح ايداع يل ىنب

 كدباناه جف مكابي ماؤأ :

 ىثعالا لاقو
 تقلع م لعل كا 2 رش

ِِ 

 يرانظا مّدْقلا دعب ّرمويلا كل ابح
 4 ماطا فالح اذا لوس م

 ةولسلا «كنم

 0- 2-5 - .لا

 تسل يب د: .راهنلا تاصضل يبطق و5 قتالي مطقب ع ةيظع 58

 ىلا ا نك نم ٠ لفسا لح ا تييسم * اه ريع و

 راَرج _- داوسك لف يف

 اضلا يمنا + مارلي: لوتس بفرقو

 دعاطو يلابلا بوقاو
 قبرطلا 0-0 نأ هدي 3 بم 5 ني لكدمراسش

 اذ!
 .٠

 ل م

 قست - 0

| 

- 5 2 

 ا هجوب م 1 2 كثيوحل ا هزيصق 35 تلءسو

 ويرطلا يأ لما مز نأ لف مس يأ نام مالكلا

 2ك 0 د سطاع و: ةييلع 2 هَ |مسا ركذ ءيشلا ىلعو

 | .اعيج نيف كلاو نيسلاب لاني .ووحنوا هللا كنتحريهلوتب

 وهو تكلا رو 006 ل ليس 1 ا عى كلة: اق

 سا مع

 | ممالك ذي لعا نيشلا ديعوبا |لاقو. ةحاوادضنلا

 ةيرمس تس ةاط را لوق هلعو اكو

 هلاك . 3 4

 ةيغ درت الامن مف 5

 ُنسطاَع تممَتَي الو: باج ىلع

 | ةئيط تنسا اراعتسيو .توبس ج ةّجحاو قبرطلا تنمسلا
 | را لهدا وه

 ا 0 هم

 كد كوسا 8 .هيدهو هام كل نو رظنيف ريع ثيدح

 ا ةنمو ٠ نالف كمويسش نسحا أ ل ايف اقاطم و

 مش -

 ا عافترالا ةرئاد ني ةرود#ص قفالا نم سوق ةعيطا لها

 ا م 5 3 5 -

 : :رعاد ىو برغملاو قرشملا ناب ةايسللا ت ,ويعسل كلوا

 | جراخملا لطفا 0( قيساكلاللا 4 + ةطقن مدنع بارا | ان

 |ةلباقيو . صخشل ا ةماق .ةءاقتسا ىلع ىل اعلا زكرم نرم

 ظ موق مدنع علاطلا تاو: . لجرلا تمسو مَدَقلا تنس

 ةطقن 5 - تمهسو جو ربلا كللف نيب قفالا نم

 10 أوه ا ةرراك ناهن الل اههج وأذا قفالا نم

 نتبالملا يس ىلع عطصللا خيزلا اعلا دنع تسل |و
 ظ (كررط

 |ججسو جب د "حس وهف عث ةجامس تيدي
 ظ |جسلا + يس ه 534 ةينشتيما و أيس ةلعج 4 يس ا جا

 57 اسس

 معطلا ثيل يذلا نبللا نم جيتسلاو

 مل را

 | ا ركثذا نبللأ رخ 4



 تفشي وأ ككلي نا دي شنلل ل - اهنا أهيف يق 0 ص 5 |

 أاهدحو تال" الإ 0 ىل ًالياق

 (!يبلاقر كتبك ان ايبا ةريزرلا كساس ان فبما

 دل و .ة اذأو تب

 يبا ياللا باهل * تنآلسا!بضد :ا اذإو بعلجا
 لكلا نا لنمط ياكل همر را رمل |

 تااط و ضع اما عع هلا

 ىلع ليوطلا ليغلا

 باسا ادع اذا لاةفاسرف ٌيلارعا فصووأ

 "عارم ةيهالس 5 2110 0

 نم 8 حاوصل | ٍقو٠ ا

 هم » داصلاب 1 أكرو ضرالا هجو

 كيرلا

 2 ج ليوطلا
 رماضلا ماسلا 37 روغت !ءايلسا 55 و | ”ءاسا - 0

 ريغنملا اسما نضل نم ةقانلاو ن[باوط ااوأ

 . اا |
 ٠ ة أ

 اتسم اان ا راسل لع اسوأ اب
 عاد ةنيبتياطو ةعنب لوما لشد سا ةنع ”يسو

 لصالا يف“ هىدمزام /.ليق .ةريعو وركذو نعل وما

 7 كلذ د كرو نمد قاسم لاو : 1 0 اداعلا دعابتلا |

 10 ةواسإ ةلعج ةالسإ ةالسإو ةيلسن ةنع هالس
 .عبسلا | 2 .ليوإلا لساو٠ 5 ةفشك يلالساو ىف نا نع |

 ناقل ساو لسا ةعواطمؤ نإ ناولسلا فلكاب 20

 اما كاد هةالسا ليسنإو م هللا 0 7 لي مالساو هل |

 ٠ ةزرخو ٌردصم ناولنلا تخت ةالتسا ةأغلا تلتساوأ
 ربق بارت ذخ* 1 نا ضو ىلبدلل ب رش 5 وأ نيخأتلل

 ىهأ ذأ هي ب اطق ىضاخلا قيقا نب لقا
 هز جسإ ةابطالاو . نزح 00 بع ملول دانس داود

 زجارلا ل اق .حارفملا |

 كيس ام ناولسلا برشاول
 ف 5 كر كنع ىقْغ يلب ام

 ا ضي 1 كّلس ام كد 0 2 لإ

 0 اد را 000 سي ةنال ى دا

 راطيملا نبا ْف خب وزألا 2 اق 39١ تليق عطاق 4 هى

 ب لكلا 1

 ةفايسلا نم كليف ا 0 اهريغ 8 اقو : لاملا أ

 دب 5 نا هبشيو .ردحاوب هل عمسا )ل شفخالا لاقو

 5 ا وهو. عما 5 دحاو ا 1 كيعاع 7 هرحأو

 ,ةءارسأ يك ىلع هللا هل

1 
 ازنا يذلا وهو ةولل | باق يف هرهد

 رعاشلا لاق .روهشملا لوفلا لع
 ' اا واضضلااب ىلئاغر رقلكإ قايقلا سال[, نم

 00 لا تاراملا كنا هلاق لع ىتولسل !لرئادق
 0 ةناولسلا ةكملم لع هولا ةذخاوقامأسلا
 اا دن ةروختو ليجلاو ةناوأسلا رة او. يحأفلا
 كلل هام اهيل ثيظيو انهنع تليق ذؤستفالمرلا
 رعاشلا ل انااا يبدا ينال اهاقعلو

 ل4 كا هنا ولس ]ع تاق
 0000 37 دنع الذ

 | والا ةولسلاو ,ةوأسلا # نراولتتلا ءاملا كلذ مدإو
 ا وتيتس هيحاصل لجرلا لوقي ةدصالا لاق
 يف وه انة نعو: كنع يسنن هلل اما ةااثأ الالم

 الخ ن ليل انا لللملاود ضيا اا تسل | .يزوأمم
 ( قابسلا ليخ نم يا ) ةبلحلا

 يه اهالّس عطقنا ( يداي ) لس لست ةاشلا تاس

 ةاأسا ةاشلا تلسإو .اهالّس عزن ةيلست ةاشلا ىلس# ةلياس
 دلولا اهيف ,توكي يتلا ةدللا سلا * اهالس تحرط
 ةعاس ليصنلا هجو نع تعزت نا يثاوملاو سانلا ن
 نطبلا يس ىلسلا عطقنا اذا كلذكو .ةغلتق لاو دلو
 عطقنا نإو .دلولا ملسو ةقانلا تلاس ّلَسلا جرخ اذاف

 عقو لثملا يفو .ةالسا ج دلولا كلهو تكله اهنطب يف
 ةلثم نوكيال بعص رما يف يل لج لس يف مونلا
 طونكاذهو . ةقانلل نوكي اماو لس هل نوكيال لوحإو

 قابالاب نودير#٠ قونالا ضيبو قوقعلا قابالا نم عا

 ” طع انماط قون لاو. لدا ىوتمل اب ركذلا

 ١ نآيرضي .يشيسرتظب الف.ةةهالنلا ةبعضلا لاقلا ف
 نطبلا يف ىلسلا عطقنا اًضيا ل اقيو .ةلوصح نكميال ام
 مل ةواببلا نك علسلا قاقتنا ليقاةليحلا تبهذاذا
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 د

 اد راه ان سلا ساراس ا ا
 2 ةظل اذ ناككاذا طرارسا:ةفيتحو ومدح ىلا

 . ةرارسا ظفحيو اريثكةمدخو

 رءاشلا لاق. راحل ةلسلاو : سلا ةدحاو ةلسملا

 ينلصإ 50 يلباخ كاذ

 0 قءانوفك

 .يوهيلسلا 01 لاب يءارو يربو يلداوب يذلاو يي

 | ةيعانلا ةأرملا ضيا :ةدلّسلإو .مالس جاري ينل
 ىلع فرشا كس ذلا 7 7 0 ءلسلا »< فارطالا

 هل نولءافعي مهغأك كالملا

 .لالإو ولا هنطاب نم نوكل او زعمالا نيبرثاختأ

 اس نالف كولون نودأو ااو.ةاملس حج
 مدل سر وع ع ملَسو .ريضضل ا حاص يأ يلا

 تاق 37 فب هيل 0 2 ة>رالا ع فص آس رغشا

 ميلسو باقلا ميل

 أ ه مى ا 2

 |١٠ريرح نب 0 دابلس باوصا ةيديزلا نم ةورف ةيناملسلا

 دقعنت :امنآو.قلخلا نيناهفنئروش ةمامالا لاا

 مس اسأل #3 كالذ ريغ ىلا تيل 8 6-2 ند نيلجرب

 ميلسلل ملاسلا نم ليضفت

 . ةفيعص" يف وا لاملإو مودلا رجت
 2ك ميلسنلاو دايفنالاو

  1١ةداهشلا ىتلكب طبلخلا نم ةرهاظلا لاعالا )١
 انام ل نر اًدمعنإو هللا الاهل ال نادبلا
 5 هاهم :الاو تابجاولاب

 | نار لآ ةروس يف ةنمو  ةعورشملا لالا
 .ىن» ىلع زاجم نوملسملا ىنمجشلاعتساو .مالسالا هللا دن

 قروو ى 39 قوم تافالا ند

 اعاد ٍضارتعا الب م 17

 ا 3ع اطلا مالسإلاو

 هتوص ىدص ترص ىتح ةيدعصلا ةماقللا يف ٌىريرختا|
 .٠ هك -

 ىلا كل ذب راش ةنصل اخو ةدصاخ يأ هيقيد ناب

 | 0 كلا دواد تاوه 5

 | د« لهما 700 طاطا

 اعلا دع لاق. .ملسلاب خوب دلل غودلملا يي ١ وع

 هلدع زراخلا برس لباقمب .
 | ىلع ء قط دقو. تايب

 |نيدلا امنا ََن

 هلس

 ام يف ضارتعالا كرتو ىلاغت هللا مثال دايقتالا ميلشَلا
 ا ىلبقو يضرب ءاضنلا 85-5 ميلسنلا للقو . ليال

 | رهاظلا يف رغت ريغ 1ر 2 ءالبلا هلو لضع تاني كلا | +

 | 0 نأ لدتا ىلع يق مل ةلاو.ىهتنأ. نطابلاو

 | 2 رشا ١ يا ) عانتمالا فرح اًطورشم وا[ [يفنم اما

 م مث دطرش عوقو عانت ادلوعللا عنتمج رو روكذملا نوكيل

 | هولا نعلم كح : ايدج اًهلست كلذ عوقو ظ

 تاكااف ورفلاو م اذختا ا نيم 3 ةروس يف اك وقو

 7 حا ىلإ اهلا |

 نسيطاج هاجل
 ا

 ظ نييهلستلابو . يلع مالسلا نيتلحل اب دارا نيتملستل اب |

 نا عرشلا كيس لّيعتسْلاو . نينمكرلا غارف دنع مالسسلا | ىل

 | دنع 23 زامل نات ايملستا تاماثملا ّح ان يس 7 لاق * * فن

 ملا ا 0 ل عج ةناكو هنزش و .مالمبالا لو

 ًاردضلا») نص

 انابيلا فرب التلاو اكهناج ليضرلالاظبلا ل
 ذأ ارمال دقن ىضابلااف رضنفم ا ٠ لإ قرع

26 
 | ”قؤابحما ةكن قل عت ,نكمو روبزلا يف ٌةَدم /؟ تدرو

 || ممضعب الدلو َقلَح اولا ككبهذل اذا رعلا نم ةعم
 ١ كسه نإ هللا كف ناك هناا لش ءازو ضاع نع لع

 | بريل كرت ةسايبلا بايرا دنع ملستلاو . هر
 (روودوا بع لا + ولا للا ةدازل دايقنالا عم
 | دجملاى>و نيتبلكلاب انايحن هيب رغملا ةماقملا في ئريرحلا

 ظ نا.:عاست ليق اذا اذه ىلعو٠ نيتمكرلل نو -, ةيلكمل |

 |. ةقيقحلا ىلع ٌيريرملا هب اج نكلو تاعكر عبرا ٌهانعف

 | نرا ياست د 0 3٠ نيتعكرلا داع ةمالش 5 11 وح دأأ

 |[ملسملاو .نيتعكرلا نم ةهلستو برغملا ةولص نم ةهلست
 |. تالسم ٠ ج ةملسم شو .نولمسم جرالسالا نيد عينا
 ا هال ثأام دنا نم ىف قييفطيلا لا تاملسملاو

 ظ تناك < كوس 4 هيعفلا ! مالكلا اهيلع 5 مصخلا ن م 0

 | م دايت ١ نيصخملا ا يل م معلا لدا ناب ام

 ا موأسم ”نراج ة 4 ١ الا قلق. ة

 ظ الصخب ىوطي ريرلا نه ن

 ظ ةاموأ سم ضرأو .كم اب بولسملا لوقي م ضعلو . ةريغص

 سلا رخل 5 |ميف 7-7 يا

 ْ جلاش 3 قد فدل ليوط 3 لصنلا حاَسلا|

 (| دق بيو 003 ةاس ةيناريع ةيلك هل س 2ك

 هلا ةمانغلا دنع 5 ولسمو
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 ولك

 ةنيدملا تفيضأف ةلجد مسأ مالسل|و. ادعت مالسلاةنب دمد| ا

 سيلا موي لاقي اكاّضيا ةلجدل مالسلار هم لاقيو ؛اهبلا

 ج | فلاب مالّسلا هي ةغل رت مًالسلإو اهلا رهلا ةفاضأب
 السلا .٠ بودلا مر السلا < ةءلسلإو ملسلا عقجو |
 ىأ عيصا لوط راغص ٌماظعو ربعبلا نسرف كيس ”ظع
 >< 2 ل 2 ه5 3
 - مش: ةرامالسلا»# تايم دقن جلع لاو ديلا يف لقا

 ىّرفنشلا ذا عفا لذق 9 برعلا ند 17 ٍِق أن ءالاع و

| 

 3-3 ح

 0 لج 99 مراثب 50 لقي ْن 0

 ينل [لكناكق ماهسل اب برعلا ىرأ نم ناك كو مدصرتي

 ةيمرب مث كفرطل هل لوقيو مىسلا هيلا قّوني 0 ادحا

 لاز امو .ًاليبتق رف افق نم مهسلا ذفنيو ةنيعبيصيف |

 مسأو "لج زر كنيعساو ا منه 5 ئح كلذك

 00 ف داص ردأو يوه اخيبف . ةياملا ماىتل قابلا باطب

 ريضاوع نم يراك يبقا قا ارت ورغ مي و متم

 عش دق ناكو . ةواتقف ورع هكردإو هب اورادف برعلا
 اجلب ةلضزبو هراج انءعلا) هؤ41, لع بعلو مدحا ظ

 لجرلا كلذ لجر يف وسار ماظع ن .ةيظاذ فاول

 نم ةةارإلا ةمآلَسلا * ةناملا وب تلكف اهب لجرلا تاف
 ةمّالسلإو .روكذملا رجلا مالّسلاةدحاوو تافالإو بويعلا|
 برعلا اد 1 مسا ماس * اضيا فلو آب بلا ةدحاو

 |وناك معا علليق مالم جيرماف لام اب برب ظ

 نم مالاس فقيو ا اهنو دروب مث امايا لبالا نوشطعي|
 ةكط#ا لوقو .هيلا ءاكا نع فرصنتف اط ودحت ائارو
 نم ةيكحم هللدج اًءرد فصي ٌيسبعلا

 ةرورضل ه 2غ مم ها ةلغش دواد مخل 6 تأ 1

 ُُض ناك ار اما اهو مال 1 ١ ا
 نبك تلعب 5 هب يس: ليق» ردم وارجوا عسخأ|

 ناسللا الب لصولا ةزف 3 ءاذملا بقل ةنمو ٠ ديرت ثيح أ

 يف ريهز لاق . نكاسلاب ءادتبالا ىلا اهب لصوتي ةنالأ

 +1 يانا تادببلا ساس كنز
 1 ذل ءاجلا[ةاسا ماَرولَو

 مالس تاس 2

 اتي و ب ع ير ا

 لك هاو ف ويساهم

 لوقو .”2 ٌنامْلس * اياندلا بكتربو فرشلا يد
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 | يلا 6-3 للوضا فلا زورا شل انضبا

 ثماوبو راذ ياقلب ىنعع وهو. . ىرضخالا ن

 ثلواب ا هذه وأ ءابلا ة5ايوب مباشر ُ دلع

 اًررغ يا 5 نودلل لعج ل امي. :زرغلا عشنا سلا

 ساكو رب ىي
 ظ هيلا هنجاح للا م هذذغا لاقب . ءىشلا للا للا

 نك
 ” ءاةملاولد ةدحاورةورعبول دلاور دصمرأ لاا بعيو

 .لراسملا ملسلاو . حصل ا يل ملسلا يف ةغلو 0 را 6
 مصل: :ااس نا لس انا لاقي
 للاب اوذخ لاقي. ب 1 هم ل ءالج كوي

 كرت هو لقا مالسالاو مالسلا اًضبا ليملاو .عمصلاب يا
 :مالسال ابر رسفو. ةقاك ميلا نارام ةرثبلا ة ةرودس كيس

 .نيعب 00 2 يذلا لا وهو: كفاح و مذفتملا سل

 | ّلداَو

 جرلا دبع

 نع ةناعلأ نم

 ي“راح ن نأ. ببرحو ين

 هيلا لاَ ب .عئابلاو 5-5 لاب 0 ا
 لال ومار ب نفل دف مسا ىعسي عيبمإو
 كا اق ديفا دك او م ك1 اةياجلو

 ارا دجتو زيسألاو 55 ماسلا نعم م ءاسنلا نم مسالا
 | منلا هيف لوقي يذلا 1 3 َُس و 7 غبدي كءاقشلا

 ةاربأ

 17 يذب ناريج ر 0 نمأ

 أ يف يريصوبلا لع

 مدب ةلفم نم رج اين 3 ل جلزف

 ميلا | اونلاواشل ا ةيززفسا( ف ةيسؤ» . مالستسالا اضيا ا ]لاو

 مسإو ثابن ىلسلا * دايقنالاو مالستسالا سا طا
 هو ١ بيو. لاجر ا! الاجل ا 2ل لمتسي

 ةاملسلا * غّزَولا ةينكى لس وباو ٠ ةمالسلا نم نوكت

 يا مالمسلا نم موال م نوكي نا زوجيو ٠ ضرالا
 . ىنعملا اذه قُم لخأ ةآرملا ع :نأ عضتميال و ةراجا

 9 ايلا ”و ديرب ىلس, معولع نولؤقأ نودلوملأو
 | يف ثسأ وا لقا د خرا وطؤو لوفاب
 00 لينا ءاسلا ف ةنناروجعللاو .صرالا يا هاَلَسلا
 | هدننلا وأ هيسفشب ربكتسي ىذلا موتني مزمل 2007 ١ آملا



 ند بصتت ال كلن ىلا الا ةيسكرتلا اذه.لثس فو
 رعاشلا لوفكى اوفا دحا يف ةودغالا

 0 باكلا َرِج 0 زم .ه يروح لاز امو

 رسورغل تند ىتح ةودغ 7

 نم هللا ةّلسو . كيلع بالسهل لاق د ةيلع لسو ةملم
 هب سو. هايا ءاطعا نالف ىلا ةيّلسو .اهايا داو ةقآلا

 الالياف لا لوقو . داقنا ولا ّلسو .يضرأ
 رز

 ثاويقأ ىا ةرورضل | مي تيّلسو ةريصبلا نر هلت
 هلشإواو ةمئاص ةللاسي ل |سيوءانارطضا ةلوق تيت ١
 ةرمإو.ةلذخ ردغااو طم زاص ثالقو . داغا لفرأ أ
 ماللاب وهف ةكلبلل ةملسا ملوق مو. ةمّلس ىلاعت هللا لل
 لاثيو هيف ناك مدنم] 0 رمألا نع ساو :ريغالا ا

 ةلاكللا لبيب 30 دب ديالا ةنلسو ةئيلسا| |
 ملسنو . حلا ةنغدل لوهجلا ةغيصب لجرلا رلسأو .هيفأ
 اناايكرلبل راض يا مست م ارفاك ناك لاي. ليما ثالفإ

 ُض طعا يا ةَّلَس ف 0 1 .رضحت فود ناكل اي

 ءوا ملاستبالوه برعلا لة ائابطن الل اديقو هلو هاياإ

 ال ثلا شل حيسيف اقدص لونيالعم مال
 دوسألا يا رحنا لتسإو .اضعب اهضعب 3 ال تراست
 ( ةمأللا نيل عفتسا ءنهؤ) امالعسا ةمالتسإ رانا
 ةماسلا و تناكلاب د دنانفاا لع ةلاباماب ةسمل

 كيلا ] اكتفدر حلارغ يف غلو شتشا انوواا ٍثو

 نسل ُُ قدزرلا لوق ةنمو .اتلبق وأ اهتتح# اذادهدي ظ
 ْ بلاط يبا نب "يلع نبأ

 بي *اج ام اذا يطل انكر. هنحار نافرع كسي داكيأ
 هيلا وطفس ىلع ام ٠ ةلبنس جرخ عرزلا لتساوأ
 مسنساو . داقنا لجرلا لستسإو .ةهركي ام لع عطل
 00 ماد ىسب ناكو» طخ لو ةبكر قيرطلا 2 |

 لكي 50 نم ةذوخأم ف 52 هس مث يا

 اوجازا اللوق ملاوي نيكسملا نمأ
 |درجا ناصحملاك انهم ضآو اك اذا ىجج ةعمرا

 ادد واب اب يءازج ناك

 || يتيبرت هرج ناكذ عم ينب قالخاب قّلخت اذا ىتح 7
 ل 0 ءاف مسا ماسلا  اصعلاب يتداجي نا
 ةنكلو ىدابا زوروغلا ةطاغو ٌيرهوجلا نع فنالاو نيعلا

 ظفللا وه فنييفرصلا دنعيل امالوت باوص ااركذيمل

 راع مرج ماللإو نيعلاو ءافلا ةلباقم يف هيف سيل يذلا

 مضعب ةلعجو .روهشملا وه اذه. فيعضتالو ةزشالو

 تلخ ام ماسلا ل أقف امبب روهجلا قرفو حم" اًقدارم
 ع ]و فيعضلاو ةزيمطلاو ال تا ةلوصا| ى

 1 قاظبو ٠ اماما ف يدا تاخ ام

 كيول اكو درفم ةأنب لس ام ع 00 مدنع

 دبع ملاسلا نا
 ْ كاع انام رص 0 ةلع ف روح هلا

 مضعب 0 ديفؤ دير ع تادنطإو

 لاماةاخغلا

 ماس ريغ رو ( ةاحنل او تييفرصلا يا ) نيتنئاطلا
 ماع انا ,و نيف يفرصلا دنع ملا 1, رع عاب و.اهدنع

 .ةالا دنع ملاس ريغو نييقرصلا دنع ايلاس قتتلسإو

 |. ضيرملا ضيقن ع ١ ىلع ءابطالا دنع ملاسلا قاطإإو
 د فاحزال يذلا ا 1 .:لويضؤارولا دنعو

 نم ,الكلاك, ٍءستلا نم ”مسأو ٌردصم مالسلا 5

 دوو ةيدللاو 0 5 ةنالل ماللسنسالاو . ميلكتلا

 كيلعو لاقف كيلع مالسلا ّيارعال لبق . معلا
 ا ا ل ار قدرنا لاقفا تالا ذم
 رحال :كايلغ هكلحخ انس طخاف ا عدحاع# تناد

 ١ 3 ضيا مالّسلاو

 نديم“ داوم نصا ديو متوا دال يقلب

 |مالتلاو . اذدالا ٌردصم ىلاعت هللا ءآمسا يف سيلو .مالّسلا | :لتس

 مط اعد وهو م 0 ماس نولوآي مالسالا ل-نع علا

 ظ 0 0 لقعلاو نيدلاف لا

 ظ 3 اينما يا لدالاو دلواإو هاجلإو لاملإو مسجنإو

 يدر ٠ ىلع مالسلاو هلص.ةرولس و ماحبك

 00 هيانع نم م انا اهده 0-0 نم ئأ“ ىدطا

 نيرادلا يف 52 هلأ درجة يفوصلا دنع مالسا|و

 .عطقنت 5 يلا هع ادلا ةمالساار ١ لد امالسلار ادو

 ال



 مس ليش

 5 كش 5ك

 لسن اللاست ماحزلا م 0 ابق ة 6 دال ا ئ

 رف الار لاو . ففتح يف قلطنا يا ًالالسنا|

 ١ تمدح روس قا يتابع يعادل 6 مو لذملا قو. 0 ملا

 منان اسلا * لس ىنعم ًالالتسا ءيشلا نم <يثلا ٌلتسإو
 ض.اغ عساو .داوو يداولا يف ىشلا ليسملاو لعاف
 نا . لاوس ليقو نالس جومسلاوأللا تب
 املا * ليلا للسلا + ركذّيسو ليلسلا عج
 وا لكلا رق امال ةصالخملا او ءيشلا ن مل: أ ظ

 3 وق ةنهو:.دلولإو لستلاو:ناسنالا ةفطن 000 ابأ

 ةناكشل الاس اهتم يلو 1 ردكسالا ةماقلل حلب ئربر ا

 لا »هيفا و هاعضأ 0 ةاالخ ةناكدل و ىا ١ ةلّداخ ا

 ع > 1 ا

 ناد لبيع 4 00 00 ةداو ردصم ظ

 ليسلإو .ةنانسا تنيهذ يا َلَس َلِجرو : لال جوجل ظ
 ثدخت ةيرلا هس ”ةحرق ءابطالا كنعو ٠ .لازط امل 1

 كراج ها والاوا افلاام ا تا

 كدت قي ىيددع < ةمزال 0 اهتيعالا 1 هلك ٍلادسو |

 ةمزاي ص 1 كلا قضرألا اذه يس اأو ءاذغلا ةمروكاب ظ

 ١ ةق دولا رويخ نيعلا لسو٠ كلو نديلا لازه |

 1 ًالسجا ل سيف رك ذو . للا ة ردا
 ا ةقرسلا هل د - أبو لالسلا عن عناص لالسلا ا

 ىاةلسلا كلاود ان لكلا ُق موق ةنمو |

 فوج ورا دا 1 لا اًضبا كلوب 0 ىلا

1 
 7 ناب 5 وأ -. نا عك كبل

 |١ ىعدي رففلا

 .للس جربغصلا ٌلسلا ةماعلا دن عود ا

 ما عونلا ىلع رسكلاو هرم ىلع جفلاب هل ةلَسلا دنع مانيتاو

 ا داب يا ّلَس أ ارمااو-: ١ فوي بلا لالت تا كنع

 تجرخ ل اةيو.هقابس ف يق ةعفدلا ِى لا عيرس ضر

 ١١ ليلس وه لاقي .دلولإو لولسملا ليلسلا »< لبخا ىلع ةتّلس |

 لاو. ٌلَسالو رقكسا. ريغ يف دلُو امو ربلاو : مراكألا|
 صل اذا بارشلإو سرفلا غامد اضيا ليلو .ثيقيوفأ

 مداوو عاختل إو ةطسو وا يداولا يف ها ىرجتو مانسلاو ؤ

 نآلس جرعسلاو لَعلا كدبطي قفا ءاغعسأو ظ يسال عاق

 لع نا لبق 20 هدلت ةعاس أه دلوف ةقانلا تدلو اذا

 امك رس نم لاس لاقي , حاملا ينو. .ىنثا ماوه 6

 ريهُز لاق. 1 قن لاغ لاقي

 م لالا لاس دقو ينع اك

 5 منا ول 7 [

 مت نب نم لجر لاق . تنبلا قيل
 ةءاركلا 0 ايست اذا . اهالجانت نيّئباس ةليلس

 هجن ىهتنا | يف لوقب
 ناو ةليلس هامل تقل امئاو . مظع لَ وهو عاركلا
 روظنم ريغ امنا تّلعَج اهنال لوعفم ىنعمب العف تناك
 ضيا ةليلسلاو ٠ نالف ينب ةلينق لوقث اكةفصلا ىلا اهيف

 قئارط تاذ ةيحل وأ ةبصعو نآملا مل نم لاطتسا ام
 خرم ٌلثسا امل عَ نم ةليلس لاقيو . ةليوط ةكمسو

 |تفنئافل جدو ىَوطُت م شت ةنم ةصح يهووتييرض
 اعارذلا | هس ظاغ يف عارذ وحن اهنم م ةلحإ لا نوط ل ام

 جنو ثلا اهم ةأ رمل 8 مثادَشَو

 ةيظعل | ةربالا لسا # ةوشرااو ةيفخلا ةقرسلا لالسإلا
 الكسل“ ٌلاََسو تاللّسم ج اهوغو ل ودعلا اهب طاخت
 لراس إو .ةلسملا هكر هلع ةةردكسالا ف“ يف دوت 01

 يا اهنا تّلُس يذلإو للا ادب تبلاو لوعفم مم
 اب - تع

 ةملسي دل سو : لها جلع ةبلست 0

 |ءابكحإو اع ن غرفولدلاو . زد اه عبو املس
 اان ةمالّسو 5 ملَسِإ تافالإو بويعلا نم ملسو
 |يِذبال لوقو. ها ةعيضلا هل تمِلَسو .اهنم ربو ي

 50 بحاصوال يا اذكناكام لسن
 قاب ع ةيلكلا ظن ىل ىلا ٌةوفاضا مناككيلسي ديلا

 لاقبو ٠ لعنلا اذه نزو ىلع يأ لعغب نزو ىلع انف

 | قءلسنو نيهستو نومستو ناهاست يذب ضيا

 يذب ابهذإو لست يذب بهذا كلذكو ٠ بطاخلا
 ظ فاضن الو . كت:ءالسب بهذا يا اًرج لهو ناملست

 ٌ دهب ةلزغتف ءيثلا كاع 2

 |للاوال



 لس كلذ

 20 اههنشكللو َناكملا !اًنألف كّلَسو .نيمربلا
 كل ذا هلآ يو ةكلسملا ىلع هَل ل لزغلإو. كلا ةلعج
 ةلخدا 9 :وؤيفو ناكل ةكلسإف# ٠نيبدل وما مالكا نم اهوأ

 ُلَّدَملا علر نب فانم دبع لاق.هيف

 ةدئاتق يف موكلسا اذا ىتح
 ادا هل اما درطن اك اش ظ
 لجرلا كلاسنإو .اباخدا يأ بيجلا يف هدب كلسا اذكو

 رظناف كعرذب ردقإو رهز لوق ةنمو .كلس ىنعمب

 تالماعملا نمو .لعاف مسا كللاسلا *+كلسنت فيك
 ول اجي تاماقملا ىلع ىش» يذلاوه ةيفوصلا دنعو . حارلا
 الل لصاحملا ملهلا ناكف . ورّوصنو هلعبالا
 .طّيوتملا اعلا دنع كلل اسلاو .هل ةلضلا ةهبشلاةورإا
 نسحلا سينالا سانلا 5207 يدرلاو ديجلا تيب ظ

 26 وهو زرفكلا هيف ظني طبخلا كلأسلا * ةرشاعلل|
 كّلسلا تايلكلا يف لاق . لوخدلا ىنعب كولسلا نما

 ىّلطُي اكطيخما قالا رم ؟عإو طبخملا نم ٌنصخا ظ
 ذكةريغو يذلا هيف ظني ام ىلع
 ا صوص كلسلإو .بوثلا هب هبأأ

 ا دقو .كالسأو كولس ج حاصن وهف ففوص نم ناك
 انهو اب هيف ظني امل كلسلا لوتسي

 باطلا ياا

 هيف يسج كسلا عشظ كارا

 بئارتلا ء 2 نع ودب 10

 يد ةيبغي نال ةدالقلا طخ يبسج ٍثنئظ ر كنا ىرا يا|

 الما هبف مايل َردلاب كدي نابو نم تلق قدا

 مث ةقانلا عبر ا لَو ايا كلب لاو .ك كردصّولا

 ثاكلسم ج لا وا اطنلا خرف كلسلاو أيل دعب

 نتيقلا هما لاق: هجولا قلت ةييقعسللل]) ةنعطلا يلم

 لبان ىعر نيمال كر 57 ةجوافمو قاع :ءاعأ ٠

 تلا ةناكلسلا 32 مع يأ ى 217 لح يب رمأو

 0 ” ام ع نا ةكلدلا * ةكّكسرو شملاو ةليلق وكلك ا

 | طاخي 6 ىلع ىّلطب كلاذ

 0 طمسأ

 ا ا كلس نطنلا نم لول لوذننو .رهوج ا هيف ماد ام

 |[ ةكلملاو .بونلا

 ةياولا ُُث 0 . ةيفخ ةقرسا

 8 ا كك واسو كالسأ عيجملا عجو كليم جو

 ِدْنَعَو 0 كر || # رعاط توكاسلا # كل. لا

 :لوصرلل ذيع ىداكالا فاد وعارف قككلطلا

 يلا ىاجلاو 2 ةسفن دبعلارب طب ناكولعلا يأ

 و كلذ ريع ىلا هاحنإو 4 كل حت لح

 ا 4+ 1 امو مح او معلا لك 5م أ ١ قالخالاب

 ا تان :ادجولا نم 3 53 اط 5 نسافلا ةفرعم هوا

 | دف دك اولسلا معو فّوصنلا معو قالخالا ملعب ىف يعلو

 ٠ ميعم ج جازت مالا سا روت نس هم قالا

 ةفورعملا ضرافلا ريع خيشلا ةديصق بنل كوالا لظنو | ه

 ابءلظن يف: لؤفي ياا قربكلاةّيئاتلاب | ن
 ىتلقم ةدحا تنحل 8 يف“ 1

 كاي داك و ع

 | مصوصأو برعلا كلي اعد نك 87 ع كيل

 ةبلظتو: ار دلقر للف تالكب# راك لوف هك

 ىف دحأ ةليتياذم تب 2 نبا وهو. ةكردت الف لليغلا

 ١ رع ا م 3 يو 20 همأو يبقا ىللهعس

 تاكو . كلش قب ىدعز رف ل اهنا تلاع لكك

 0 ءاشقلا لوق دكللذ و فاق قل قاقيا

 ل الا فيات رباب هل ولم

 | < امهيلع ماللاو ب ذأ الأ 5 اخداب ةكلسلا ن؛ كاما

 ال تلاقي 00 .كل اك حويرطلا تلال

 3 - ند سس هر كعك انامل ةأ |رملا ا

 ةدلوم لزغلا ا .* ابيلع فت 4

 تيل !١كلملاو

 ْ ةهجرخأو ”ةعزتن او 17 ءيثلا ند يي ثلا 5

 1 ب

 له ئرجعلا ى م ةرعشلاو دفا نم تقلع أ 7-5 قذر

 ل فذ ليوم هنااا ,هذ ضيا السل سي لجرلا | *

 يم كلاب 11 لزه لوهجملا ةغيصل ؛ لجرلا 117

 557 و لولا :ج

 يشل ١ نالفو. 3 /

 :دلخا هجرس هالك لؤي
 سايتلاو ًذاودلا نم وهو اًضيا

 ١٠لالسإ كل
 مصانع ممم
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 علل قلس

 ةقئاسلا#لءافمساىيل سلا «ةنعط عرلابًالفو» امك كا
 ا دنع اهنوص ةعفار يا ةقلاس ةأرمإو .ىلاسلا توم
 جري رأب قالسلا * لاوس 0 ةمطال وأ ةبيصملا |

 يف وأ نانسالا لوصا يف رشنل وأ ناسملا لصا ىلع
 لاك اد دلع نم ى ناتج قدك نادال
 *نذجملا رانشا حرفتت مث ب دطارشتنيو ناذجالا اط ٌتيحتأ

 +« ةةياسلا عمجو قيرطلا يثرف ةاوحأو مادقالاراثأ انآ قئالسلا

 ةيوددالا دانك دابهقالشلاو اننا هديا عكا

 #١ 0 تو بالكلا كيتون عون ةيفالسلا * ابيلغ دعب ظ

 ادكت ىف توبا ةادعبا در حرق عطس قاسم

 جم ملا انليخس ىلع ريغ اريج رع هج عسنلا رثاو|

 3 ضيرع هترضخ ةّدْغل ولما اهم تلقي نام ْ

 . ةاوصأ هادراو ةفرو هدودأو ضيبأ اهنمو“ . عالضالاو|

 ماروالا للحي نمسل اب هقرو خب و حنو ناليو واجي لبق |
 اغيا 001 ناتابندلا نلشوا# هكا قأسو. ا ظ

 | ةربدرثإو ٌردصم قى ةأسلاو رو دايز بحل ْ

 ++ انلللو. ناتو ىالسأا ع ىيطلا يبتلفلا سلمالا |
 عاضبلا لا لاقي .رهظلا ىلع عاجلا نم ببرض ةاقلَسلا |
 تبلقف ةيقْلسلا اهاصاو.رهظلا ىلع تناكام شو ةاتّلَسلا |

 أ تامل عفو اهكضوماق ٌضيبأو أرب :لخإ ويعبلا |

 ج قليلا ىثا ةقلسلا * تحف دعب اهكذرحتل اَنلَأ اها ظ
 0 الذ ماح ةئذلا ةّيلسلا دا ىو |

 . ط ل س يف ريكحّذ لدم ةفأيس نم طلسا ملوقو . قا ٠ قام

 008 ةيطصو# ةغل ابملل لاعق قاذاولا د ناقلسَو ظ

 ىثعالا لاق. 3

 ىالكلا بطافمل او مييف هد ل او ةحامسلاو مزح ا مهب ف

 اهانه فاير كراع دبع هوهاللا !دهغ قكللاو ظ

 كلت يف وأ . ةينيمرا فرط داب وان يالكلاو

 ةدلب شو ةيقكس

 يقول ل قواس لا رش هلا قاترلا

 دعقم .ةيقوأسلا د بسلارّيغف رورلا يف

0 

 ( تول ج ةشحافلا ةطيلسلا ةأ ارملا اضيا ةقلشلاو

 0 ندح وو ع

 ْ عوردلا ابيلا بهسنت كربلا يث ةيرق قولس #2 دوعصلا

 ظ
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 | درصلا بالك نم ييوةيفاللم روهشملاو . ةيقولس ثبالكو

 . ببشالا قيما يف اهنم عمسأ زجارلا لوف ةنمو .رجلا

 بانل لوط يف ل.ل ان لعاب ادو قرجشلا سيبو
 ! يما ةقيل. لا * ةيناج قيرادلا 10 .ىلس ج :

 [فمدار ط هب طاح طقالا وا هك و ةرذنأو قئالس

 ن٠ ماو عسنلا جرفتو اهونو لوقبلا نم « قل. امو
 ةيسن ةيقيلسلا *ريعبلا بنج يف عسنلا ريثأت ىنعب -
 1 نع معا ةيقيال اب لكتي ٌنالف لاقيو» .ةقيلسلا ىلا
 ىتااسالا * ةعيرسلا ل نم نسل ست نعال

 قآلس.و قلم بميرطخ .لذاد نم للا 7 اىهل يلب ام

 . لوعفم مسا قولسملاو .همالكو ةتوص ةّدش نم وهو غيلب

 ةقواسمل او .برعلا بورح مابا هن قولسم مونو ٠
 ةيودالا ع ها 5 ةلواظتو :قاولبتلاو غنم 3

 | ك1 هوا ا هذه يف ىعملا لصاو : اًتينخ <الغا ةالغللا
 عافترالاو

 رضملا سرفلا دل كا * ٌةرمض سرفلا َدقاس

 أويلع تح ىصححلإو .راطتسا قربا مقنلسا -عقلس
 | الو عقابل خابتا وه وأ نرحل ناكملا عقلسلا * سيشل |
 يا عتالس عنالب ةكمإو مقاس قاب ثاكم لافي . دّري

 مقلسلاو طقف عقالسو عتلس لاقبالو .اهب يش ال رذق

 ||  ميغلا يفراطتسا اذا ىربلا عاملا ** ميلظلا | ضيا
 نع اةنايابا اني ما ع ىلا قلقا
 لايوطلاو كفلا ديدشلا ريعبلاو دا َملَسلا

 ةيقلصلاو ةبيرلا ةيقأسلا * دسالا وفآلسلا * ننال
 ةيقألا برعلا ناسل يفو. ةّيئذلا ةماقلسلا * داصلاب
 ةييذلا 7

 قل سيف ترك خواتليبل لاو ىتاتسإو ىقنلسإو ىف 09

 وف لخد 7 امو اكلم هكيبسر ناكل اكان

 رق مابا اعبتم هيف راسو اخد يا َقيرطلا 57 انكو

 كأس اك هيف ةلخدا ءيثلا يس *وثلا كلسو كلاس
 افق ءاكلس مارعملا ةروش يف ةنموا بي قيدلا



 يطع ناوهو تسل اب هلخا ل اقي . فالسإلا نم . مسالا

 ىلا ( اهتنص قف يا فصولاب ارطبضي ةهاس يفآلام

 15 لأ داع دوجوملا فشلا ىلع مدابزب مواعم جا

 يذلا ضرقلا 5 5 ا فال ةعفنم كلذ

 01 . ةذخا د ضرتقللا ص فلا هيف ةعفنمال

 نم تح كام لقا كو كلل طر 9 رطرفوا ةئمدن حاصلا

 20 كايتساننو فالسإو فراس ج كنئبار ةو كتاب ْ ١

 ىلا ة كا راحح يأ نم 0 مالسالا نم نيمدقنملا بهاذأ ْ

 قل اعرش هايف موخكعلإ لاقو. قسما نب ديم

 مناف هياهكأو ةفينح يلا نيدلا يف هرثأ قتيل ْ ١

 ةفينح يلال يا ) ملفَلَس ةباحصتلإو مدعب نأ ١ تن

 أر 8 شا جونو نا ا تفلبتلا فلل لك .( هباهصأو

 فلس لجرو .دّكو < ديك ل اهب اك كلَسَ تنل لاغبأ ||

 . نانللسو نافلس ج لبحتا داو فللسلاو .مذقتم يأ |
 رعاشلا لاق ْ

 ملاخت اراغص اًنافلس جلاعا |
 ريح 2000 كاوا ىجرد اذأ

 0 . فّلسلا ياطقنا فطخ ةتفنطخ رخآ لاقوأ

 يق ولو ىثنالل ةفل عيسن لو ورع وبا ل اق ٌيرهوجلا
 خارفا يا ) ناكلسلا ةدحإوا ةحاس ىليق ا. هنآ
 هاو: كتابت ةلسلا ةدحاو ةفلسلا #3 0 ناكل ( لاجا

 نلسلاو ل اهرلاب ةلفاحل وا دويوسام عل ال
 ةلجوءادغلا لبق مامتولا *ه لجر | .ع م يفو جمل

 نم اسما :نركلاو فافخالل ةناظد ل شدد ر

 رثا يف مصعب يا فلس ةنل اوةاجو . فلس ج ضرالا|
 ةقرف ةيقلَسلا * رجلا ةلياف هيسا ةفاس ضرأو ٠ ضع

 لبالا لئاوا يف نوكت ةفانلا 56 ةيمامالا نهأ ظ

 عيردلاو ماهتملا لاصن نم لاط ابو كلا تدر اذا ا
 ةقوأ ألا +« مدقاملا فيلتتلا #١ تلم ج ليلا نم

 را دااقلاا 000 ةنؤلما اع لاب ريما ا
 هلآ ةفلسملاو٠ ظ

 ثيدح قو 5 ير 9 اهم ىو 1 ١

 ظ قل يالا لاق“ ”ةفوا 5 ةنجلا ضرا ريس نب دي

 ظ ةاكسكا وأ ةيوتسملا
 | يف اركُذ اههبف ةاهابو ُدَقْللاو ديلا - دفلس

 ظ ب د غل نب

 | ةباقصل إو ردصلا عساولا عاجشلا ورجل عنا

 || ةعئأ لا * ةيضاملا ةكيرجلا ةقانلإو قلما ةكيسلا ةذبلا

 ىنلخا ةّعسلا ةيذلا ةباؤصلا

 وكلا عداها شا دك 1اس هاك هلل

 . دادح رتخد اب كوقاسو بازحالا ةروس يفو .ناسألاب

 نرع مهلا ىآسو.مالكلاب مكيف اوغلاب ةديبعوبا لاق

 دربلاو .ةنعط خرلاب نالفو ( رشق يا ) دامت لظعلا
 ليقاد ةدازلاو ماطلع ضرس اديزو# ةقزحا اتابنلا
 ةورعلا يف دوعلاو . ةفيفخ ةءالغا وارانل اب هالغا يثلاو

 | لاق . ىرخالا يف قلاوجلا قورع ىدحا انكو .ةلخدا

 زجارلا
 قلقا: ذق ميغا لقوحو

 ىلا ىإ اهيضؤا فتم نول اذا
 1 اواباو .عمج وازع : ةالط ي' ءاهرسلا ةلسو

 :(اب ؟يغلإو . هداج عزن طوسلااب انالفو .اهعماجل اهطسا
 2ريال را هكر لا رووا ةرطلعا بهذلا نزاخم

 بيج يف لاو. اهزنأا نم اًهع شؤم قغيباو ثأر
 فلفت قيرطلا يف ٌرفاوحلإو مادقالاو. را

 تَقِلَسَو قلص يف ةغل حاص لجرلاو . ادع ٌنالف قكسو
 دطَتلَس اذهعمب اعلم نفيا, اناني عفا ريعبلا ةريذلا
 اين اهيربلا ]ملقا لطزالا كحل اهلدطس ةازانا اد
 ادا ناو مقرا هاو ةقرلاال اهيلكذت
 ثالفو .ةيثذ يا ةفليم داطصا داّيصنا قلسإو 0
 0 هرّوسل ر ادحلا و قلجقو ةلخدا يا ربما يبدوا

 10 عيا اف ءاقلِس ةغلقلسو 000 واق هشارف

 نزوو .هبلع مانق هرهظ ىلع ةتيقلا يل ةاقنلسا تاسإو |[
 يو .لنعفا ثل اثلإو ىلمتفا يناثلاو كَعَف لوالا

 اهعماجن اهب ةأرملا قس . هديز م وا يابرل اب تافحملا
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 ا ا 7 2 ؛ عاب 777 يشأ 31 بسم اب : د دوع فاما ظ

 فعالا #4 |

 ىباو .هليوطلا طالا قيقرلا بْيذااو فنالا ليوطلاوأ

 هيك ةعاعللا |

 طظاغلا ا 7 فيلل | تنقلب

 نايل سلا لضاوزما اين نارا ءاعايبلا ها

 اد ا 6 هنوف 007 ُْ نمأاس

 قلاب ظيفكترر فقلت فالقول علب ناتو ةللار غل

 غولسلا وا. غل اس يفو اهابان جرخ اًعولَس غآسن ةاشلإو
 قلل عا كادوا نفدقلا لكما ملام

 يف لوزبلا ةلرزاك فالظالا تاذ ِى غوُلُسلاو :ةطدلحلا

 لوا ةرفبلا دلو نال 8 :انما ىصقا امال اف تثاذ

 مث سيدس مث عابر مث ين مث عّذج مث خيبت مث لج رتسأ
 هل قرا ءايلل وار ان كاس اجر ملا

 «غلاس مث نسي دس معابر مثيفن مْعّذج م يدجوا لمح
 ما ميئالإو ص ,الاو ةروحلا ديدشلاو ينلا غلسالا|

 الو ةيلعُأ لسا نب غلسا محل ةآفلا|

 ليفي كوم اعلابلا رئاطلا بسغلسا - بغلس

 1 دو نا

 ءافل اب يدنفا مصاع يفو) ٌدَعْلسلإو دق -دغلس

 * بورشلاو لوكألا» ليلا نم ركشألاو بئذلإو
 َدَعْل إو دغللا كتوم ةدغلسلاو ةدغلسلا

 قاما نيس اوريون اني اع ارك محل
 ةنيوصل

 فقلسلا * فاعلا فاعلا + ةعلتبا ةفغلس

 «فجلسا| فلسا * ةنيمن رقع ةرثبو٠ .رداحا ءانلا

 ةينيابس يا ع ةرشب

 اذ وا عرزأل | ةتبانا انها ضال للا

 . متقن راسو انك ثالفو ىضم الس ةوشلاو . ةفاسملاب
 .ةفلسأا لكا لجرلا ل #3 اههد انس ةدازملا ناحل

 عرقالا لوقو . لسا هل اّيهو ةم دقو انآ ءاطعا انالفو
 ذاعم 0

 مم

 ةماح ف 5 3 ايش الا تلين

 مق اهقانعا ىلع تييبالو /

 بلاسو انيركلا انا للخ راجل :لبا ترش عدقن يا
 .ةرباس ضرالا هي انالف ٌنالفو .مدقن ةنلاسم ٌريعبلا

 اناظر
 و هيدحلا ]يلا ]6 فاكلانانا اجتو ءاّوكس فاظعا

 ةاال او ل عيوفل دفواخس او انكديح نلاقو
 دا اس ْ كلذ ناكل اتي

 ارا ]يدش مول نذالا مشنم يلب ا. فل ا كفل

 * نافل[س اهو ومّدقنل كلذ هل ليق.:نيدّلوملا مالك نم

 ضيا ةنلاسلإو .فناوس ج ةرباغلا ماما ةيضاملا ةفلاسلا
 لان ظزولا ىلع نول نما اهتذقم يخلد ىرعلا ةيفص
 ياويداه سرفلا ةنل اسو .ناتفل اس اهو ةوقرتلا تلَق
 نيدلوملا دنع ةصقلا نعم ةفل الا امإو .وقنع نم مدقت ام
 *نامزلا فل اس يف ةعقاولا يا ةفلاسلا ةصقلاري دقت ىلعف
 ” كود ليه عسا ريع نث لانبان ككلثلا
 اكو ضملاا باس ةنال ويس لعوم فلم نم وهو
 .رخلا ةفاللا* ةتمَّدقمركسعلا فالّسو .ريفملا ىلع ضيا

 .مدقتملا ف

 جهنم مدفن 7 ْ يأ رهدلا ف

 | لصا لبقو. تافالس ج ُهلْوا ةترَصَع ءيش لكس

 قومي مث بارعلا نم صلاخملا ةفالثلاو فالثلا | ن
 | رصعلا لبق فعلم انتا ااو فالس كغم

 ا يشل اوا با ارجإو ردصم 00 ريخلا لضفا وهو

 [فاسلاو٠ .فولسو فلسأ جاغبد ميل ”ميداو | ةنم

 لجرلا فلو ( وصلا ةلرغ ِهب دارملاو ليق ) دلجا

 ج نايخأب ناجوزتم يا نافلس اهو هارتا نبا جوز

 فلسلاو .اهجوز وخيال لاطغ ةأ را فالسا

 ٠ سوماقلا جن يف انكم. ةنس نيعلرأو 2000 3

 طا دلسملاو حامصا ١ يف لاق“ .فلسُأا باوصا او ىلهق | اه

 ٌفصو وهو اهونو نيعبرإو اسمح تغلب يلا ةاسنلا

 ارعاملا لاق فنانا ناومخ

 كليا ديار ةتعاكو >1: يدلك ثيالن هلق

 ةسيسس.ل-

 | الدو الس ىعم ضرالا تلم و. ءاواس

 زابحلا لها ةغل يفو . سلا قارعلا لها ةغل يف فكسلإو



 علس

 يمر لوقو .ربثلا وهو طاسلا ئقاناذللا ةديادل
 طا إو ريقُم يبظ نم طغنا ةياساسلا ةماقملا يف
 لاو لاو. ل واربفا يا رتم سئ

 ف نانف هنود رنا اقف هارى
 رجلا عابسلا ثاناب نال ةقللل نم. طلت ليقول

 نوضر املا فينخ ىلا ةيلانلا 3 ا

 نطبلا ميظعلاو اطل طيطأسلا - ططاس

 | ويلا رظني ءيثلا ىلا عفت را كن اعل
 ىلع عقو لجيلإو: .عستا يداؤلا رطل -  مجاس

 ساما ليج عشا + ضرر 1 الملا + همجوأ
 ا ةضيرع يا ةطاس ةيراجأ ةاضنلا طا عطنا

 عساولا |
 قناسا لجرلا / عطناسا - عطاس |
 +«مطلسا ىسامالا لبلا عوطأ لا * ناطرسلا فرذأ

 ةعناإو عاطتلسلا مطتَلَسلا *ليوطلا لجرلا عاطتلساا

 نونا همالكيف|

 ا ..ةكلمملا اأو كلو ردصد ةنطلملا 7 كلذكر م

 | نا دل اوما مالك نم مو ناطاخلا نم ذوخأم كلذ لكو

 3 لجرأاا حاسو ٠ 2 أس . ةمآسي؛ ككاو مآس

 ؛ هئئش اف # تعلَز ز لاثم تن تقفشل هم ا صرب . اه ١

 1 ةبقع ملا 1 يا ةعاس اذراص لجرا ١ عاسإو ا

 ج مدقلا ْ ئذشلاو ردصم مّلسلا الع ل ةينلا عاسنإو ا

 لوق يف ملول لبجلا يف قد دلل علسلا يق ةعلو وألا
 فاملسا نبا

 ملل لس موي يفا يرمعا
 كالا رباع نك ارططل

 ليما يفو .لكملا ملسلاو: .برعلا دالب يس عضوم مساأ

 نابرت : ناعأس ن نامالغو٠ مر عالسأ ج فيو يذلا ظ

 عالسأو 1 . عالسأ ّن ابلغ انكو .رخالار ع يف اهدحا يأ

 0 هللا ثنهع اذأ هي ىلع م نملك ام سرفلا ظ

 الجرو . طل اسم ج جاتفملا يس طالسملا * اهروكذ

 !(ةيرودطل#لا +

 اناظلس ةلعج اًتظاست نطاسف ةنطاس ةنطاس

 | ةقزاس فتش علوالا كيبل يف :تانرآلاو رطملا لرتعتيا
 || يناثلا يف روقيبلاو . ةبدجلا ةنسلا اهب فّصوُن ةديدش يل

 علما

 ْ ”برَض وأ مس وأ ف دو كزاسو م 06 ثتدصم

 ةيشل او ةكرملا 0 * مطلا ةئيبخ ةلقب وا ريصلا نها ىر

 تايَلَط 7 داما ١ فت ينلاو م كتر و تناكاوك"

 ا م 1 205 عانملا ةقلببا لل ءاط 0 مسا ماسلا: عليو

 4 ةنوقلطيو ةعتمالا نم ئدرأ ا ةنوصم وا ماس

 ظ . ةلعتس ام قم : موفيبال يذلا هل افلا لجرأا ىلع

 ظ 1 وا كرو تفيو ندبلا يف ةّدغلاك اًضبا ةعلسا]وا

 |١ نيب ةدغلا نديلا ُِف هذ 5 وأ ابيف ع وا 00 5

 ْ ةصهحر دق ند اكو ها اذا قادت مك أو أو داولا

 || ةعلسلاو . مآس ج هلا ىلع اضيا ةعارسلاو . ةضيلعإ ىلا ظ

 | ةدغل اكةعلسلاو . دسجلا يف ةّدذل اكو تناكأم ةنئاك يقل | | +

 الا وه لاقي را أ اا ريصلا علوسلا + ضبا ةروكذملا

 فثالاو .مدنلا قّتشملاو صربالا عاسالا * ملوتلا
 اوناكةيلهاجلا يفو . مآَس ردصم عيلستلاو . علم ج لا
 | شحولا ن ءراريث كا ذاب يشعل عم علسلا |وقل اي اذا +“

 ظ رشملاو ماسلا كلذ ذ يف اولعشأو لابيا ن ءاهوردحو

 0 يو ملسلا يلع قلع ام ماسملإو ٠ كل آب نورطمتسيرانلا |

 رداع لاق هضم
 ”مييعس باخ لاجرُرد ردال

 رثعلاب ثامزالا ىدل نورطنتسي

 ةايسف ازوةقيح لا اءاغا

 رطملاو هللا نيب كل ةعيرذ

 |نم مصرا تبدجا اذا اوناكبرعلا نا كلذ ايوا

 | روكذملا رجل اوهو ماسلا نم اًتاصغا نو ذخايرطملا 31

 ١ «ةراقب انوفا حدف دوش ودول تلقا

 | كلذ نا نودقتعي لابحلا هس اهب نوطبميو شحولا

 ْ) ةالفلا زاوجا هده يداطاليلدلا ماسملاو: رقم دلل عج م أ

 0 مدس نم عواسملاو ا يوقف 2 ا مسو٠ ا

72000 
 | ةىعملا نيغل اب ةنعلس ب اوصلاو | ةعلتب ١ يفلح

 ا
| 

 هر ١



 طلس طلس

 * طيلس ناك ( اواو يدنفا معاع يفو ) ةطوُلسو | ةناكيندب. هدنع نورثكيو مظنحي يا مات الاب نالذو ظ
 طاستو .ةردقلاو رهنلا هيلع هل قلطإو بلغ ةيلعةظانما | خيال اكرأرما ةيكقنا | ةصالإو . قيرلا مآل أ ايح قع

 | «رابكلا قدارجلإو ينارنلا طئالسلا + ةطاواطنوبلما ل 1. لاقي ةنمو . هب ةلصوا ءىشل اب شل لسلس

 أرضا 0 ليك ”ماعط ةماعلا دنعو . ٌردصم ةطالسإ | | بص ةاملاو :هيلا ةبسنلا ع ةلصوا يا نالف ىلا انألف

 قو . ةطلس لوقب مضعبو 4 لما اليتم ةمطنلا تيغل لست * هلك ام يا اماعط لسلس امو. .رودح يف

 ناسلا]و ديدقلا طأسلا * ةّعم اهانعمو ةيغرفا اذا هنا لساستي فنعم لاقيو. رودح يف ىرج هاملا|

 لصنلا ظلسلاو . ناسللا ليوطلا لجرلاو ليوطاا !بوذلا لاستو . ةلساسأ | اكريصي حيرلا 4 ةعبرطاو ئرددأ

 طاسنلاو 2١ ناطلسلا * ع احا رثنال | لوسلا درابلا وا بذا هاكلا لسآلسلا *ّقر ىتحَسسِبأ
 نال توم .كلكاو يلاولإو ةال ُدَّضْنو كلملا ةردقو | لاّسْلَسلا * ئافصو هنبوذعل لكلا يف لوخدلا
 نب شنال وا كلا هب "يغب 55 5 عج | دحأ الاول يا ا .لسالسلا 10

 ل ماانك لجل ىفم لا اًباه كدي دقوا | .لاصبا ناسا ككاو اشللاو ىرولالمالع

 اطلس وتوم ليلدب ةطلسلا نم تالْمُق ةنا عحتنإو | ءآسلسلاو . مانسلا نم ةليوطلا ةعطقلإو ءيشل اب ءيثلا |
 .ةغببت مدلا ناطاسو ٠ نيطالس ج ةناصخو 2 ج ةرحولاو وو رليدح ند دي ادو . ةروكذملا ةعطقلا
 يف ناطاس لكت الكل يفو .ةتّدش ءيش لكن رمو _ضعب ىلع ةضعب دقعتب لمر لآلسا]و ٠ لسالسأ
 كتم ةناطلسلا + ( هيلا ىنعمي ا ) هج وهف نارفلا | قربلا لسالسو :ةروطس باتكلا لسالسو. داقنيوأ
 تاسللا ةناطإسو ناسالا ةناطلس ةأرمإو .٠ ناطلسلا | باتحا ١ لسالسو.بامسل ١ ضرع يف ةنم لاظتسا امأ

 نآطاسلا ىلا بوسنملا عفاظلسلا * ةتديدح ةتليوط يا | ةوزغو رم كل سْلِسو ةليسْلس اييدحإو ةنم لسلست ام
 ثوم ة ةيناطلَسلا * وريغو َئاطاملا قيرطلاك |ىرع ةَرس امتزغ ىرفلا يدإو ارو بث لسالسلا تاذأ
 +ةدلوم لذسالا قّيضلعالا عسإ عساو ريك مصو اطال ا للحاج راكع هلم ,ناه ةنس صاعلا نب ظ

 : كاتتالا :ظسو ىلا يطق نادر ةماعلا دنع ةظأسلا | ثيدحلا دانسا لاجر دراوت نع ةرابع نيئدحلا دنعو
 هبق لعجم كبوثو ليوطلا قيقدلا مهسلا ةطأسلإو كلذ ةياور دنع ةدحاو رتفصو ةلا> ىلع ادوات ٌْ

 || ةردقلا ةطلملإو . طالسو طلس آ- ج تينلإو شيشمملا (1هادنا وكيف الط ثب دحلا كلذ يسب منو .ثيدحلا|

 طياسلا + ةديدغ ةداح يا تاطإس كباتشو٠كللإوأ اك دنع 507 . دانسالل ةنص ةقيقحلا يفأ

 اظن بكر زولك ةيفط طالدسواخلاو يللا | لو ةيهانتم ريغ روما ىلع روما برت وه نيدلكتملاو |
 رصع نهد لكو تيزلا اضيا طباسلاو قاتلا ]إ ليا 20 بوت * * هئافيتسال انه عال مالك كلذ

 يبنتملا 0 ةيوعو يع نم ل.استمو أمضي لسلسم بوو ٠ .ططخم يثوأ

 أهي ميايدلل جيوش مسا | ينل ن ناليغ لوق يفك ثيثروا جنا

 لاابذلا طياس يف رانلا رم ظ لاسإو ةيمراثا يفسسيعلا يفق ]|
 يا لئاتنلا تيز يف رانلا رثا اهيف تاوآقلل ّةفان لكيلا لملك 1 1ك انوسو

 0للإوةانمللا تبوزاملا يت اكابيننتو اهييذت اهنا للم طول لععب ةظمب صمم يا لسلام يشو
 ذو لجرلل خدموهو.ناسللا ديدحل | جصقلا انضبا نم يا

 ةخولا ةسنلا ن ٠ ةطاسلا#ءيش لكنمديدحتاو ةارلل | ةطآلَ طاسي طاسو طاسب ةأرملإو لجرلا ط



 راس

 يساكلا عاطلا تنا كناف دعقأو
 لاقف برعاأ ضعب هذإ

 اهباطلا بهذنال رثآكارذ

 قالا لك يل عنا كيلف قيلقاو ظ

 ٌيراصنالا تباث نب ناسح لوق يناثلا ن

 مهجاسحا ةعركو ىجولا ضب

 .لقأل زارطلا نم فونالا مث مث

 3 اتف نت يلا نبا هن
 مهابة يرق زعتولا قر

 رخآلا زارطلا نم فونالا سطف
 : اهوحنو ةيحلا ر دق لسا إو . ةمومذملا تاقزنلا نس
 ةماعلا حالطصا يفو. خواسملا نإ ناوي دعوي
 هللا

١ 

 نيف رهاظلا اهر ثق عزتي يمول نفع + ةقيقر ©

 ديك خللا © لزغلا نم لزغملا ىلع امولسمل و.
 سيلا ينل ١ ضرالا ةماعلا دنعو ٠ خولسملا زول | دج نس
 جتكالو عاجلا ديدش يا ولم يكس لجرو رشا

 +« ةخلاكإو ةخلسلا مسالإو . ل مطال يا يلم يل
 ةّيل

 ىعرم هييف سيل ام جترعلإو ثسمرلا ن نءو٠ تل

 7 تح نم ةعطق ةماعلا دنعو. شان بشح ق٠

 راتدب ع ةنم ا 0 ةيما رشق خالملاو . ةأى/

 دب جولتلإو ا يسمو .باهالاو ضخ هرم

 ةنعفون 7 و ماوف هلونتار الب هداج ا

 ةرخآ رهشلا خسنمو . ا ةبلا
 دل !باوصلا واظيلغلا مدنلا بيلَسلا

 دخالس ج ةيوذلا ةفانلا ةادكسل او رؤطسل | نولس ٠
 مصاع فو .ىقلخا برطضملا ىيلسلا َ وس 3

 ةلمملا ء هاما فلسا | يد
 ا يلا يس

 ١ نم عون رولمبلا -رلس

 خايلاغ نهدو دلولاو ا 0 ةناك طع

 :ريم اديدشلاو عاصالا .

 نيشلاب بن

59995092952 
 | يف ابوك ابنه دابا: نياينيدعلا بح

 ظ ةغيصب لجرلا قبلع و ٠تيلب ب ترذغ ةبشخإو . سالسم

 | ىلسا# نيولنام وم جو ءانع ته اًسالس لوهحلا
 هادي |راوزقكلر ةجولسلا رورو هنن 19 ةعيضإا جرا
 ماع م دلولا تجرخا ةنانلاو .تّسلس ىنعمب ةلففلا
 ال1 تاهت ثول + ا شو . مايالا
 . هايقالاو ةلؤزسلا ىعع قناسلا يلزم تعا ةيئالببلا
 يذلا طيخلا سلسلا * ةمابتتنإو ةتقر ظفللا ةسالّسو
 | لما نم طرقلا وا ةكمالا ةسبلت ضيدالا زرت ب نب

 0 سلسلا نم ”مسإو رد هم سلسلاو. نول َج

 اكل و لوما لل ايلا لتسرب فاشالاو ةلووعلا
 | قيطي ل يل لوبلا نيلَس وهو . داقنلا نيللا لهسلا

 ظ 8 يصدل كب عوقب

 ا / ادا سيلا رعب اق السما

 كعامل . مايالا مات لب: اهدلو جرخت يفلا قونلا

 نونجلا ٠

 ما رخو هيف ةنودخال يذلا نّيللا لسْلسلا
 يسن اهيف اًنيع ناسنالا ةرر.. يف هيلعو . ةنجلا يف نيعان

 نارا ناكل نكلو ةفرفي ف فيجا لالا
 لاه وزو يف اك تنال هج تو اهرهن واكو هل

 نيعل ”12 مسالا اذه ناين ري .اريراوق تناك باوك أو | يل
 هيف . هيي ب 3 يقبل فرصمم ريغ آم

 ةلكاشمل ةدئاز ف لب نوني ال ةنال تيونتلا نمال
 |اليبس لس ةلصا لييَسْللا ليق .اهنيب ةعقاولا لصاوفلا

 ظ . ناك اممم يرجلا عيرسلا 3 ىلع قلطي ليقو بكف

 ظ ثبّرح نب ثيعبلا لوقو

 اهنودو ليبساسلا مآل ل ايخ
 2 ةيرإلل راش ةرايسم

 111 لوسلاول جا لوب ابان نأ ملفلإلا لاف
 ْ 0 - قيرلا هب دا ب نأزوو٠ غاسملا لهلا

 ظ ١ داري نكلو ةينكلا ىنعم ريغ ىلع انهه ْدمألا نوكتو
 ظ 0 أ الة لناك كايينلم ل ازيها رانج

 (| «نونجحي

 ١ ثنوم ةسلسلا * ةكسمو نا

 اطل

 فحم
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 ا 0 ةنرق ْ

 ةلالك اثري مل احالسزمب 1[
 ناعما لدا انجاب كفي

 - 55 رجلا لقر.ونلاجكلتلاو
 لذلايف ملوق ةنمو.ةنم عاملا ع تلغو .ىهل و ردصم

 وطسي نم ىئكيرئاطلا اذه نا ياةحالس ىرابحا مَسأ

 اذافرجلا يلاعا يف دع يب هنا كلذو . يلسب هيلع |[

 هسننب لغتشيف ةهجو لع ةقرذ ىناي هيلا دخا قات

 رسل اريغكشةنال ىرابحلا ةعارع لات .ةحةطكمب

 .ثيبخ اي يا بارغلا نس ايق م 121101 قرذي

 سل | غاغا دب هر ”ودعس ينبل ءانه دل ابدا لم“ إو

 0 ن1 حالا جساإو ناردغلا اهيءاملا هلم لسا إو ا

 ىبأ ديقنإو . ناحلسر ج فلسلاو كلا هلع للا دلو ْ

 البلا أ وزاع
 لوط انعام اذا 00 ةعبتيو

 وفل تتاح 5 7-1 ناسك

 لوسرلا ماسلا !مولسا ا رينكلا حيالّسلا «حالسلا نامل
 نسال - لبالا نابأأ رزغت تابن هل را + ةينايرس

 ا جابوا رغش 5 'حالسلا حم ةيلشسملاو ءاخاب

 :كيذملا كوملاىلا سراف حاسم ىفدأ ن ناك ثب دحلا يف وأ

 حالسااووذ موةلأو ةعامملا اضيا جسما ْ

 د 5 8 ناك ابابحل“ا 6 1 و ىيلسا _ يولس

 يف مثيب يا ةطش نيرط لاقي لءاف ماس دش

 فشل ةنز ةاحأ مي دقتب 5 ا ْ

 . ةيسراف.كلملا الس لئاحرادحالبلا
 ةاديلتسلاو هانتلمسل |, يلو قيل نورس

 عب را اط هب رخو ةي رخو 6 نو ةيفط-أ او ةاقيطسل |. ' |

 7-50" .ةاةينص نييظطع نيكو ينضم عاق ْ
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 اذ ا رهاعلا داجا دقو. ايظع ار 0 د هيلا 05 عمل اداوم

 ااهسلوسو يعسلا نم ل ٍسرخأ م ثتاذ هللا 0

 || .افاابج رم رخو اناس ماع 0
 ااه افنا فوذلاب 0 اهداشحا قلقا وذا 8

 ااهسار اهنوج ة لذدتو افك اخ

 ايمو . كيغلا هل لاقب هيي كدا اشو ةأجل ا اط 58

 ةفحلز لوقت ةءاعلاو

 فحالس ج جةاحلا مدفن >3 2
 .اهدلج طخ ايل اهزلس و |ينلسي ةاشلا زلت جس

 ْ ةرهش نالفو : ىفع رهشلا لسو 4 هي د ةارملاو

 جرد انلأ/ةينلب حلاق ءاوزخكلا يف راضو ماضملا
 هي اا اا وج

 اهمايقو ةمابق لاطف اًارَج
 ليللا نم سايلا هللإو يلا دعب رضخا تابنلا سو

 اذان راهلا ةنم غسل ليللا مل م ةباو سي ةروس يفو ٠ ةلتسا

 ةيبلا تفلسو هناكم نع فشكتو ةليزن يأ. نوم 5
 ِهتَلَس نم ربشلا طن اخاه نع تخفكنا يا ثردنا

 ظ 0 اهرشق ن. ةيحلإو.دّرجت هيث نم لجرلاو.ىخ
 |« مهطضا اج ولسا لجر و 1 ا كمللا قكدواجللب

 ْ ارسل ةفصو لدا مكيرنم تهز جيس وعاسلا | زعل

 حسني هلال ففاضم ريغ ريغ قئاس دوسا لاقي تاما ن
 تافوصوماذخام ةذوخأ ةدوسا ىتتالاو. ماع 8
 هس لاس قي الو .ةفاس#كيضوت الو: ةبز اك ةدماح

 ١ (لاقيو ماس ترادوسأو غلاس دوسا لاقي لب ةفصلا
 قالا < هلل وسو حلاوسو ةخئاس دواسا عيجا يف
 اليس ىلع ) ةخالو ةخالس وبق لاقي مطلا مدع
 اا رهغلا رخآو ردص-. سل | يد ريع ع

 ارعاشلا دمعي نا ةارعشلا دنعو .ةاشلا نع خس ام
 ' | تيقباواونملا ىف الاد هلك لكل باقيفوريغل 00-0

 يسبعلا ةكرطخملا لوق لوالا نف
 ايبا ل اجرت الا م اعلا عد

 ا مضل

 5 ةيمرافلاب يأب خالوس بّرعما ل
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 ياطنل
 ايف اف نشا لبو نس

 . اناسح اًنارفاو املس اَمق
 لش جب لقعلا فادي بيلسلا *# نيف باسن ي

 ل ”ةارما ماو ةفانو

 | ابهقرو كيلع 27 ا ماو ايهناسما -ج

 ف 2 هيلع لحال يابع ف لغو اماصغاو

 50 بيااسأ َح لوغلا نم « نالاو قرالا

 دنع ميكحلا | بولسأو فنالا يف خومشلاو دسالا قنع

 0 2 ام ريغب بطاخلا يقئات وه يلاعملا له

 ىلوالا وه هنا ىلع هل اهيدت مدار٠ فالخ ىلع همالك

 كيو ص ًايووخ رهاظلا ىخنق» فالخ نيود

 1 هن 210 تيقاوم ف لق ةلهالا نع

 انآ ارك ذ ءاسااو قونلا نم

 ا ةنقلأ وا اهدلو تام ياكم

 اد بو

 ع دبي نيب اا سس رذلا مازح نم دعك 0 دا )

 ةيسراف . اهسارولا

 فنالاو. هديب ةجرخا امس ةناسيو ةتلسي ىملا تس
 هرشق ةندبلا مدو' ةعطق ثلا او .ةنلح َرعشلاو . ةعدج

 ةازاو .4هيضايء اهم ةعصقلا اعد صلت
 ةبرض انالفو. مصعلا اهنع تنلا اهدي ع َباضخملا

 ١١ وعبصأب موسم ةعصنلا تاع # هب جر 0 : هدلع و

 مم 2 4ب ملعب تل رع نم لسنا ع تلسنأو

 7 هناك
 يتلا هاعلدلا د نم هما كارا كاد رود ل وكب

 نسل ةبم تيزي واريشقلا د

 يأ ةنلسو 3 اف يي ةيهذاوو .ةرللأ هللا د بذا

 عطق يا هنأ جيلج بع وأ ن ا #3 يفتاف و ينةبس

 لوعنتم مسأ ت 27 تا 4 دامو قتالاو. ةلك

 مللا نم هيلع امذخأ يذلإو
 لبالا نمو. ةيعصلا ة:لإو لوخلاو ةيمادلا ميل

 عيطت دداالا لفلالا اهرتشم ظنك ا _

 نيش كارب دم تاضا امو. ةعفر

 ١آ

 !اارذح اطوضا يفرم ام لختل نم نيل ب نلت
 هاما اهيا لصيال تناك أذا اذا مك ملا مدع

 ظ ًةاجسو ا[ لسن تيطسو جمس ود

 ظ ةقانلا ليصنلا مكر . جطسللا لكا د اهعو ناس
 مدل 00 2 يدنفا ماع قو )

 | د در |ىلس لكالانِظَوَقوأ اههلب ةةهقللا

 أ ان افحص ىلا اذاف ةلكآ نيدنا لجرلا ذذا اذا

 م
 |ةعاعب .!ماعطلا لست و.ة«وتلح يا ةناطس وب الم ةناكوبرش

 . ميجا عدن لكل اكةاطهلاو ٌرددم جلل «رسعالب

 3 * ةيل# اه درفم لكرب#يثاهيف ةب ةيرحب فادصا سلو

 21 علالسلاو ٠ جالس جلبالا ”ءاعرت تابن

 ا ىلا« يق ”ناجسل إو . عا ناهس ا« لاو طلا

 الب علمي هيسا مس ب دع يل اعط * ككلا
 ظ بايلا اهتم ْقَشِي يتلا ةجاسلا ةييلسلا # رسع

 جيسل كج ميطلا 0 نم راها | وَلا
 || لاصنلا نئو ليخا نما ىلا لا لا هس

 لاق .رجالس ج ديدشلا ٌنسملا ل#إو لاجرلا نءو

 رعاشلا

 ةمارس ظنا ةززعدلا تنراوا اذهف

 رجالا تانهرملاو اباعم
 ورجل لا كسلا «ةدّدحلا ةليوطلا لاصنلا يا |

 ران لاجل كمل 1ك
 0 اًاضيا
 ها رمل ةداقلا سيلا

 [ريطل اب ٌصاخ عسا ١ ليقو . طّرغت اكتم سي حس
 ىلع لهاستلا باب نم ناسنالل ةلاعتسإو غئاهبلاو

 نابل ابور كوبل اجلقو+ عسا هج ُةَكمم * هييشنلا
 هاج ةيطسأ وجلس اب هكا درة هيكل 0 ةحالس ةلعج |

 . لعاف مسا حتاسلا + حالسلا سبل ,لجر | سن 206

 ا نو.نبالو رءاتك حالس وذ يا 0

 ْ 3 9 مكر

 ةاض الاو

 انسإو تمارا جس * هب ةلطام يا مادا

3 

0 2 

 تن 0 0

 وأ برحا ١” 7 ماليلال» 0 - هراعو ا للا نم نملس

0 



 ءاهاب اط ليقاغإو ىلرق .ءالاب ةنيكسمو اضيانيكسم ىثالل |

 اهيبدن ثنولاو رك ذملا اههيف كسوةسب لاعفمو ليعفموأ
 ةرونملا ةنيدملا مقل ةنيكسلاو . ةدانككي 3 ةراقفل 5 |

 - ِِه

 ةكّربلاو ةححرلا ىنعم نم ذوخأم

 هوب ككاو كل بترعم . ةيبارش ٌنيهَكلا
 ضياع لك وب ذاع 1 و ةانعمو. ةيدزاذلاب

 واحوأ

 « | يف هيلع ىق ض (؟ةيواو) ةاكاسم ةاكأس - وكس

 ةبااطلملا

 ,عيبكسلا| ف ص عكملا|

 رك ذ دق اقو ل 6-0 نم ش١ لس

 ىتح ةجلاعو ”ءاذصو ةفيط ل 2 020

 فلح ةلوقو . ةئهد جرت“ او ةرصع مس ١ إو . صلخ

 ةلاسو :لوعو عنص يل'انمس عِإسف اذبز لكايالا نا |

 عزن عذجإو. هدقن هل لع اًمرد اذكو.ةبرض طوس ةبام
 *مالس ىنعب هالتسا نمسل !ًالتسا * ةكوش يا. هدااس

 لاق .نمسل ا نم جروعو ص اموآلاس نم مسالا السلا
 قدزرفلا

 تنقح ذا ةاقمح ياك اوناك

 ربوبرمريغ_مدا يف اهةالس
 للا كودك لصنو لغلا كوش 0

 ءاذأاسأ| ةدحاو ةء السلا #
 زيكلارطلا# آلا -بآلسا

 ةاندلا هزل انالخو نيابي كساس
 ءيشل ا ذذال لصالا ْف عوضوم تالا ليقو.٠ انلس

 5 ةدّرج فيسلابأ 2 رنعرسإو 2 للا 2

 اكيد ا سكلطل اء اكساب لجرلا ب
 ٠ مات زيغل ةتفلا وأ اهدلو دام كبل إو ةأرملاو 0

 طقسواهاح بهذ ةرجل ا تبلسأو .بلسمو بلسم يف
 لرد وهو. :اهجوز ىلع افضحا ةأرملا تياكتو# اهقرو

 نوكي دق بلستلإو جوزلا ىلع دادحإلا ل يقو . بآلسلا
 عرسا لجرلا ةيلفنأو" ةسانخا ةبلتسإاو“ جوزلا ريغ ىلع
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 | جرت ابماك ىتح اهريس يف تعرسا ةقانلاو .اًدج ريسلا يف

 أةأرمإو ةقانو . لعاف مسا بل اسلا *ٌيرهوج .اهدلج نم
 |باث بالسلا * رماقريغل ةنئلا وا اهدلو ثام بلاس
 دق اهوا كل

 هيا .هجوأ رح نشىخي

 جياستالا فو ادوشلا كلنلا يف
 | ماعلا دنعو ٠ الا في ياه هه اعلا

 | غو اونلا 55 سْرفو : ؛ةلوظللاع ت5 :ءازشلا نم لزغام

 | هاكحتإو نييتطنملا دنع بلَسلا قلطبو .اهنينخ يا
 | تالا بللاو .كطواش ب بانضالا نيل بانب ام لع
 ةهنج نم ءيش فن ىلع مالكلا هيلا عيدبلا يف

 يهلاو ةهج نم رمالاو ٠ ىرخا ةهج نم هتابثأو
 سانلا اوشختالو وه كلاذ هبشا امو ىرخأ ةهج نم
 لوطا بل لاو .اًيركلوق اهط لقواهر مالو فومحإو

 يف اهفرط ةموالا لصاوملا 5 ةيدعتوأ نائفلا ةادا
 ' 0 اهنا قد ابطش امأ بام مهول جدت
 ظ اخو رجالسو د هيفا نوع يأ 3 ةلف ًاليتق لتةق نم

 ب وطب ءاضبا ةتاكاناوو بال آج تءالكويف أ ءاهتفللو

 نو امادبو اهعرك إو اهباها ةعبذلا نمو هتاننو

 للا وش ةلئؤ للا فيلو اهزغق:ةببصقلا
 هلال تربل دعب اوصا دوحو لاب هيد
 قس لما اينيفلاو ليوطلا تلسلاإو

 عمج بأسلاو .نرقلاب نعطل ١ بلس روثو . نعطل اب

 د1 سل ةارمإو ةقاثو /اويصولسل او ةسيلتنلاو بآللا
 ال ا لاقي هدرا ةسلاو .ةرللا لسا *بلاس
 |لاعف كالساا */اييرعوا مدرج يا . هتبوبحم ناب

 | قوس ةنمو .ةروكذملا لابحل بّلَسلا عئاصو ةغلابلل
 ” .افغلباو بل دا ريغكلا بوبكسلا *# ةديدملا|نتبالستل |
 توبكسلا زحنلا ضعب يفو . ثيوملاوركذملا هبف يوتسي
 [|باسلا ريفكلا ةبًالسلا *« ةريخالا ءآبلا ناك اكمءانلاب
 اماسلاو قونلا نم ب وسلا * ثّتؤملاو ركذملل ةداتعملاو
 اوفا بلس 258 مات ريغل ةتفلأ وا ايدو تام يلا



 ند ميلي قاس

 ىه ليقو .هنوكف الخ ثوكةلراص يا نوكلا ى

 .رظبلا وهو ةارملا جرف لخاد مل وهو نيكلا نم لعفتم
 ةزافمما ف ةاكيراص/عا ا عفو لفسا يف هل

 نم لعتفا نكتسا ةلصا نوكي نا زوو .لذلإ

 مسا نكاسلا * ةهقفلا| 0 ناضل تديزو نك

 ا نكاوس ج نكاشلا عج ويذكا ىلإ < ناكس ج لعا

 2 ةداقمل : عيدجا ىلا ة 4 ل ل عناص 5

 مالضإ ناكملا نب درفملا ا درلا يضنقي سايفل

 ها موقنوي اهنال ةنيفسلا بنذ ناكسلاو . نيكاكم

 2 هل [نكسلا * اضيا ةقدل اب نيداوملا دنع .فرع

 رعاشلا لاق :ريكذبلل هيلع 2 الو فتويوركذي |

 الخ اذاف اهب 5 يف امكان ىرب

 ٌقذاح ىناحلا ىلع نكس كلاذف
 نم نيلعف اع تاهو هادا

 : ةنبكأب اكلم ع نكسلا .

 هى م كس هيف ةرقبلا ةروس يف ةلوق امهب ٌئرن

 درا لاو داو .نوكيبنامزلا نيا ٍإ

 # 2 ع 3 6 # ت ا

 ةمرلاوذ: لاف
 !وامت نيرذلا نّئسلا رك ايف

 لوما فيس إو رانلا نع
 همام هيفو ولاا كسي اصنع راشلل

 ناكسألا دحإوو َنكَس نمي مسالأو ةكربلاو ةمحرل
 دقو. . رم اك مسإو تدمسوكصلا + هامل 2

 ملوق يف شو . باقرإلا ىنعمب ىنرل اكناكسإلا ىنعب يف
 ىنعم ىلع لانا ىلع ا تضل كل يرأ

 ةمالعل مسإو ةّرلا ةّكسا ا * اهيف -:روكسم وا ةّكم

 نيارلل ةقم كيلو .ةاغل اى. نيسف صلي نا

 رعاشلا لاق . تانكس ج نعل ا ن

 هتانكس نع سس از ليز فرصا

 ىهبلات «مافعلا قاهشتكن عطو
 || .ةرههلا تعطقتا دنف كنا طا ء اوُرقتسا ثي دخلا يفو

 ىلع سيانلا ل اقيو ب كك تن فو ركعضإوم لعايا
 د ءاكنلا نع ّئ ره هلاك . مهتماقتسا هيلا مهانكس

 | اهدحا نيينعم ىلع ةناكانبع قلطيو ردكم ن يا

 || ىلإ كررغم اما تفرعا ل اقي ٠ فوزمحلا 'تافض نموهام

 ابين: جروكملا »وا ةكرتا لول اذه دار الو نكاس
 فرحملا نوكيب نا اكرم فرحا نركب فارسا

 || نرم تّوصم ةبيقع دجوي نا نكمي ثيحن تماصلا

 أ نا نكمي ال ثيحب نوكي نا اًنكاس هنوكبو . تانوصملا
 قلطأ اهبرو . تاتوصملا كللث نم تّوصم ةبيةع دجوب

 | .ماسجالا تانص نموه اماههيناثو . هتمالع ىلع ن رولا

 | لاقو . ةكرفل ذاضم ٌييدوجو ماوه نومنكملا لاق
 | نيكسلا *كرتب نا ناش نم اع ةكرتملا مدع وه ةامكحا
 عاد ادولإوةنيناطلا ةنّيكسلا *عيرسلا تق |

 | هدجي ام ةنيكسلا تافيرعنلا يفو .تئاكس جراقولاو
 تالاف رون ىو بيغلا لت دنع ةقيناططلا) نم تاتا
 . نيتيلا نيع كس دابم وهو نيطي و ءدهاش ىلا 1ك

 *«دورغ فنا ةلخادلا قبلا مسإو نانالا ٌةرغصم ةنيكسلإو
 ني ناو كم وك املا ةبوسنم ةينيكسلا ةرطلا
 . نكاسم ج تيبلإو لزنملا نكسكإو نكسملا ** رع
 0 تعي نيكسملا نم منا فو . ةنكسملا وذ نكسملاو
 ّيثال نم نيكو نيكسملاو . فعضاو لفل
 ظ 0 رفا كسا شوا هتك الاقل /قيئاوا
 نيالاج نيحاوم لبق . سانايا هترك د دانشكرج

 ريقنلا نمالاح دعا نيكسملا لوقي سنوب ناكو.رينفلا

 7 هللاو ال!ل اقف. تنا تيتا يار ءال تلفو لاق

 ةهنلل | هدر يذلا فيكما نانا عنانمل فيك كيلم
 هل. طع الو لاس ال ىئذلا نيكمملا اناو ناعيقللا وا

 | ضيا عت ريكس اة 11 3 اف سنبل تلطان), لفيف

 ظ لاقيو .نيكاسو َنونيكسم ج فيعضلاإو ليلذلا

 47ه



 ككس

 نيشل اب ةّدشوا ) هّدس اكسس ةكسي تابلا كس
 : هلظصا هي داو اهزتح دولا و ديس جحر ميجا

 ٌكَسو .اًميقر هب ىر ةلسو . ءاقلا هنطإ يف ام ماعنلاو
 ءا لكس 7 ن6 7 با ق ه اككَس كلسيب ٌ دحلا |

 بيو (فطح طودباو لع ىثمأ م جئنا اطنلا كنا

 ع

 تاماأ 6-0-0 ثلا 5 ةكس ا ةيعأت رذو عساوا |

 قيرظنا سلو ٠ رافال هذا ناكامأ بقفل ا دنع

 موق اهيف 9 اماضيا مدنع ةصاخملا ةئ لاو ةماعلا

 قيرطلاو صاختاو ةصاخملا قيرطب و

 رود 4 هيف يذلا عضوملا يف م ةكلا 7-5 ذفاناا ريغلا

 امالخ يفو هيف نوكسي 5 ةدّدعتم لزانمو ةفلئخم |تفنلا اًكاكتسا ثاينلا ٌكلتسإو . ىياحتلا دعب ةرودصأ
 حامّرطلا ل اق. تح دس

 ٌلقبلا ةط ”رخ نيبجاما مص
 .ضايرلا كاكتسا لبق ادب

 رغاشلا لوق 5 .تقاضو ثم تيا 5

 اوبس محال قيرطلا س ار ىلع يو مط ليبسو قيرط
 هيلع ىلطب د كيال | مل كول كلذ 0

 كلا + تالا وفول ما ماعلا فرعلا يف ةكسلا مسا
 |[ وتو ثلا لاقي امه قلي كرابقلا

 * قرنلا ةقيضلا ريبلا كوكا * يودو ود لاقب هر يعير د اهنم كلتسن يقا١ كلتوأ
 أو كلاذ لعفا ال ملوق ةنمو .ةامسلا نانع

 ةاوطإو تذالازيعضلا ةكاكتسلا +ميتسلا تم:نئيرلا |
 تنعم كلل *ة باب ٌذيكتل إو 1 نانع قالملا|
 ف قرخحلا ةقبضلا رييلإو .كاكرسو كوكس جت راهلإوأ
 ةقيضلا عردلاو هانبلا نم ميقتسملاو اهلفسا ىلا اهالعاأ

 كاتو .اذخارانطا قا اك اكت جوش اونو قلما
 ربرتملا“رفحو يزول ةجيقلا قيلت كتنآلا عج
 اكل عوردلا نم ةقيضلا اد علل مؤ مالو توبكتعلاو
 لفظ كفو كمارلا كن“ ا بسمو طو قرطا| نم

 . | نذالا رغصو مصل كّكسلاو . كنسملا كسب ةاّبطالا |
 فذالا فوق رغص وأ اهنارشإ | ةلقو سارلاب اهتوزاو

 ةاكسلا * + مريغو سانلا بس 7 و ٠ خامضلا قيضو
 لاعف كالا * عوردلا ود ةفيملاو تاسبالا 2و
 ماردلا اهيلع بّرَضي ةشوقنم ةديدح ةكسلا * ةغل ابملل
 لخلل ا نم ةّنطضملا ةقيرظلا وا رنا نمر ظشاوأ

 قيرطلاو ديربلا رادو اهب ث رح يتلا ناّدفلا ةديدحو|

 ا

 اكس ج اكس ىقتنالاو 1 يو دقاق
 ةلكلاف. دلت ةاقرش لكو ضيبت ةاكس لك لاقيو ويف يذلا عضوملا ايا كاكسلاو .هامسلا يف يا .كاكسلا

 نإو نذا اط ينل ةافرشل او. خاصل االآ اط نذاال ين لل

 تت اما

 ةلكسو ل اكسا ج ةيفض ةكدوس ةكمس لكسلا

 مكيسلا + امكيس راض 3 مري د كرو عل

 ظ ارلا بوت ميكسإلا# ن فعض ع وطخملا ب

 هزرقاو : يكس راض ةركتل ا 17

 000 : دسم قو هراد نالفو رق

 8 ص110 :ةقزاق جلا ةعو
 راق لعج كلا نكس + انيك" راسك كك
 | د ركسو رانلاب اهنوق ةلعشلاو“ كرد دض فرح او

 الك ليلا نزكمإو :نكلا تركو موا ٌلجيلا
 اًنالف ٌُرتفلإو .اميف نكسي ةلعجّرانلا 2 اني
 ىلاعت هللاو 1ك دوخأم وه ليق .ةتكر رخل از

 كت ماجا كفو انيكتلس لان هلم ريف هكشب رافعا فيات
 : م هلطقم وهو نكست انها | قب رخ نالك3 ىلكدلا باحساو كلكم ج ةناكما
 عّودتو نكت قانا لبعلكو ةعردملا نم لدنقو | تانيلا بس اولّسربل اهب نوب ثرملا دربلا مززعلا دبعإ
 | لعفتسا وهو .لذو عضخ ةناكتسا ناكتسإو ٠ لذنتو | قافز رلا ةّكبلا برغملايفو: قاقرلا ةكيسلا حابصملا يفو| ظ

 عردمت لاق م نركتتلا“ةر



 ع 11
 ريع ا ةقنخ نإ

 نا

 .ه- 2 0 ا

 ةزوس قو ةلتقب ماكي ىد هعار 5 َرخآ 1 ركسب

 ىأ تزحو تسليح يأ. نظاما اصبا تركسأ

 هه

 فيتا اب ترك تب ا 55 تيشْغو تياعغأ

 راضرعل ملا لكم لوقن ةماملاو . تروم! اهرسفوأ
 هاج بارما كسار ا كالا رداد .كسلاك

 +ىب نسلوركيل) هس نمرهظا لجل وكاس

 لا ةركاس ةئاؤ يكابنؤلاب نحل

 ماجد رانا ساو انيطرفس هيب دازت أ

 ل نم وهو ر ارحالا نرم :ةاتبونردضمال

 ديلان فهنا ىاوريلا وكب فرم مسالا 5 ا!...لوتيلا

 دنعو. .ووحا | ضيقن 2 54 جةاتسملاورهلا#

 ندوه اسد العلب نقرات ةواطسماللا ضرعءت ةلاح ءايلعلا

 لطعتيفدهيلا اهعاقم م ود 8 و ريشا نم ةلع اصنملا 0 :ردحالا

 دنعو ..ةعبقل او ةنسملا رومالا كرنب رّملا ةلتع لا
 بوبخلا لاح ةدهاشم يفيق نب شهد وصلا

 فنينكلإو رملا 4 ذختب 5520 كفل اخ

 .ماعطلاو ا اول

 فالخ نار كسلا * ركسلا ريثكلاو ناركسلا كلا

 بتةايحس

 ١ ع بص 0 لاو سوف ورم

 يدنفا - َ ةركذب : و .ركسلا ا نيل

 قدي نفمللا كويلات ايل اراح جاكي 5
 1 رافل اب 8 2

 ١ ةرانلا نم دمع ترد ةكدرعمل كرك
 ظ اتناك تلا واف

 |وبلا كينكست * عهثو فعض ةككس كسكس
 |كسكَس ليقلا مّدِج نيملاب يح كساكسلا * عّرضت
 |”هو اذهوا. ةلئاو نب كساكسلا مُدِج وا سرشا نب
 | سك ةبسنلإو :٠ لوالا باوصلإو

 ادم ىثم اًمّكسو اهكس عكسي جكسو لجرلا مك
 يردا اءو .رحتو هللا دالب معا اًقسعتم
 | ضرا نوم مكسي نبا يردا امو.بهذ يا 35 نيا

 | 0 ع 0-0 ١ مكن * ذخاي نيا يا. هللا

 ظ مكسلا * عك * عكاسلا | عكسلا + بيرغلا ع سلا # لطابلا يف
 هجول 9 يدعي ال لا قيضرالا قم ةكسملا * تابن

 ظ رمالا
 الهيلا فكم ع اكس دكت تاداومكل

 ا فنكاسلا »« ةفكس ىنعب بابلا 7 و ةافاكتتا اراض

 وكت 1 را عدكم ةضاككمو ىركس جتا

 .لاو توما ةّر ركسو .ةّرملا ةركسلا *«ةناركس دسا ىنبةغلا|
 .تاركس جوتدفل يأ لفعلا طالنخإو ة ةنيشعو هو ند

 بصقلا م ركسلا * ذاب رثكَلا *« ميلا ةرسلاو
 ةسيان لاب كش برعم ديزلاب فذقو دتشاو لم اذا

 0 وهو ٠ .رثتنيف قرملا ةبيصب بنعو 2 بّطُرو

 ةركسلا م أ اذ بطفلا ديصعما بمش :ءلا ندحأ

 58 ١١ اهب ديما باذخ نم كلام كا | نم ةعطنلا

 روكا + ةماعلا مالك نم يف قو انها بشخ نم + حانفمب

 3 ريغكلا روكسلا * ةريثكل او ركسلا عادلا
 .روخللا كما +ةبح لكوي ة ةرضفملا غاد تبنُناَ لا

 رعاشلا لو

 |ةفرح ةفاكسلا * رئاصلا هيف رودي يذلا بابلا ىلعا
 | * فافخلا عناص كيسا فاّقخلا فاكّسلا * فاكسالا

 فأ كسالاو ل 7# اضيبا كانا كفكشلا

 فافخملا قوت عناص تفاكسإلا اه فانا فوكسألاو

 ةديد# عناص كو راتلا فاكسإلاو اف

 انودربا د: يوصل هذه وا نينجا ّ 3 و 5 1 قذاحنإو

 ةيفاكسإلاو . ةفكاسا ج ءابل اب باكسالا ةباوصو دابع

 هللا |وااق فاكسإب رفعج يلا باجحا .ةلزتعملا ندب ةقرف
 را يصلا ِِظ فالخب هالقعلا ملظ ىلع ء ردقي 1 3 اعن

 ا تبانم 0 ةفكسأو . هيلع رذدقي ةناف نيناجنإو

 0 يلا فالآن ة هيدا كسلا ٠ ' لفتألا اهننج 5 امام

 ابيلع المر

 ؟ا/؟
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 ءيشلا,يف/نمتشي نوظنلاب ن نا لوطنااو ديكارت
| 

 : ةيسورداا وهو 0 نة هنغياو ظيلغلا|

 يراد هلا معلا ل يعسو موكسلاد|
 باكسإلا ا املا نيم 0101-2 7 ملا

 عم ل عض و : ةكلتلا : هب 5200 ةاكيلا فاكسإلا

 .قزلا قرخ يف لخدت ديب ةعطق لا موتو نهدا|
 فاكسإلاو غادلارالطملا بوكسألاو .ةفكالا ةيكسسألاو
 ئضرالا هج خلا ثق ىذا ىوللاقمو اضل وا
 هيك يتاراق) ةبزكلللا 05و ةامؤو للا: نست ةكسلاو
 ننال را دو هلا انك خلف بوكسم وا
 بدنج لاق: ثوكنلا

 اهدنا ةنعطلا نعاطلا
 ا

 َِث |
 تكيس او يربرك ١ لوق ة بالادب ديرأ ةناكو |

 1-2 ردم ب لاق يوم ساس 9

 ناك امو. كلون تار كيلو .بو كاكا اغلا

 رذح ريغ نم ضرالا هجو ىلع يرجي يل

 برو لذماو للا نم ليعب قَرَم جابكسلا - عكس
 نا ولوق يف رفصال اب فصُو اذطو نارفعز هيف لعج

 يك برعم وهو. رفصاالا جا ايكسلا كأي 80 ع

 لحب ”ماعط مخ ةيسرافل

 5 .سرافل ل

 اناكسو وسو د يي ع مك
 فالف. سف الب نييغل نعي لصفو تثمر ةهث هيكاش

 الو فار كالا ةروس 21 ةيدوب 5 كيضخلاَوا تام

 تكس م لجرلا مكت لوقل: (تطعلا قسوم ندم 5

 تاق رخأ وا كس راف ةمالكعطقنا اذاف: 50-
 يي ا نة ]يم ىلا بل الا بيف
 16 م كوكب مسه وهف هد كسلا ةئباصا لوهجلا ةغيص)

 عطفنا لجرلا تكسو . تكسي ةلعج ةتكسإو ىلاعت هللا

 يأ. انك ةبكابسل ةيكاسوا ماك لك مف بالك |

 ا ٍفاوجالا مد ند

 هيلكس كغم داود نراغب رن - خيم

3 

 *«توكسلا ريثكلا توُكاسلا #ةبلغف توكسلا يف بلاغ
 * توكسل اريفكلاو توكسلل ”مسأو امم كالا

 .هبرعشب د نأ لبق خداي م تاني كا نمو ردصم كلكشلا

 يار ل تاكسي ىلع وهو ٠ ةتكسي اع ياو كاك انو

 3 ا ةاكس امرك . ةناكسب م ر * هئاضق ىلع فرشم

 عطق أ ءاكثلا دنع 2 توكسلا م او ادنمم تسلا

 قلطأ امبرو . سفنت ريغ نم نمز نود انمز توصلا
 .فقولا دنع لكلا ضعي قمت اهتم كلا ةاهو.فقولا ىلع
 ْ ةبكسلا * نسحأ لكت اذاف مالكلا ١١ لياقلا تكسل !او

 تلا نع ةاضحالا هب لت 21 د ءابطالا دن عوافتلل

 ىهو ةمزاي ضرع مسأب ى ييسأ دقو ٠ .ىشنتلا ألا ةكرخماو
 :طوقسلاوهو ةمزاب ضرع مساب عرصلا مس ”اكتيوكملا
 *ءاعولا يف ىقبت ةيقبومريغ وا ايبص وب تكسا امةتكسلإو

 | .تْيكسل كت وكسلا رينكلاو ةبلحلا ليخرخلا تسلا
 ارينكلا توُكسلا* نب دول امالكن ماندي كب
 | ثوكسا |تايلكلا يف لاق :ردصم توكل او: كا

 أ قرانب ربخالا هيئاافمو دلع مئااستإ لكلا كرم
 | نمو . بف ةربتعم ريغ لكنل | ىلع ةردقل ١ ناف تمصلا
 ذا الا اتماص نوكيالو ابكاس توكي انا ةتفش "مخ

 وحلا هلوق نع كاسءا توسل و مضل | ةّئم تلاط
 | «ىهنا ىلا 00 بيس
 | اة ل بردا تدخل ا ىدكلا فيكلا
 |ءيش لكنم اياقبلاو شابوالا تاك ألا * لكلا
 | .حادتلار دا تكسملاو فيصل ا َربذ تالدتعملا مايالاو |[

 | 2 ركذ دقو ةتكسل ا هادب باصملا توُكسملاو
 توكسلا ريثكلا تيتكسلا - تنكس
 و١ .ةدسرهلاو.ةاام ارك ةركسب نال كس

 00 بوبطا دعب تدك اة خيرلا

 | قرت وكسو: حب لوول ةيضو انؤاصإ
 انمركشو ظانغإو بضغ .نالفرلع نالفو. الما 3 ١

 ” انا دو اكسو اركسو ١ ركسو اركس بارشلا

 سس يثو ٌناركسو ركسو ا اص
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 َج ةناركسو ىركسو ةر



 لا ثلط ةينو ايفو نس ةهلا يرأا قنلا
 ةافستسا تال نم لجرلا ىقدتسإو : ةنرشب امداظغأإو
 هنطب ةي عمتجا نالفو . ةبرشب ام ءاطعإو يتسلا بلط

 .كلايقسوا هللا ك اقسةل لاق اَنألفٌالفو ايتو فشلا |
 اًركبتسم قلطناف هييتكلا نادل فيريرا نوفا
 مسا يقالا+ هللا اهاقس ًالئاق ياخ جيركلا ايتستسم جرفلابأ

 ريقيقاسلا# ةاَقسو#اقسو قس جلغافأ

 تايقاس ج رهلا تودو لودجلا قوف وهوريغضلا|
 الا نووكب عذجا اذا ةلختلا دلج ةآقسلا * قاوتسو
 ةياََسلاو ةياقسلا * قاسإو ثايفسإو ةيتسا ج نإللاو

 ءانلل' ىنيب او كن "نقسي ةاثآلا :ةناقسلاو .ةاؤسلا" مقرا

 لحر يف ةياقساا لعجو فسوي ةروس نم هلوق يف وأ
 * تاق جويف تمارتسر كاللبا ناك ي ذلا خوض 1

 ةياقسلاو ةءاقسلا * نوكاقس ج ةغل الل لاعف هاقشلا||
 برضب ةياقس اهنا شاقر ىسا لتكا يفو.هآقسلا ثنومأ
 امو ٌردصم قَسلا * هناسحال هيلا اونسحا يا نعل

 ل

 كك

 ىويرلا لوك ِف ثتارنلا قس ني يضارالا نم ىف 2 ْ

 يتس ىلا ثتارتفلا ضعب حا هينا ارثلا هتماقم نمأ|

 ثارنلا هيقسي اموه تارفلا قس ٌيزرطملا ل اق : تارنلا

 ظخو فاضملا فذخ لع واردصملاب ةيمست ىرفلا نف

 ةلداعد نالفل ايفَسو ٠ ىهنا . نيسلا ردكب يتس ٌيريرخما

 .اينس'هللا هاقسي دنجا# توذحم لعتب بوقت وفا

 اماّضيا يتلإو . نطبلا يف عقب آم يتسلاو اضيا يقسلاو

 رزين لاقي ترهل نم فاو ةوضا عراد
 دلو ار نع ٌقشنت رفضا ام اهيف ةدلجو . كضرا ا

 م ْقَسلا يك 07 اكةاقتسالاو فيولا نم مسالا ايتملا 1

 0 عقرلا ةريدغلار طنلا وسع - 6

 3 دبع لوقو وتلا د كلوت ةيقسلا # 7 2 يلا
 نالع نبأ

 #5 تابشلا كابرس كرد

 دنغواردضن ةاستفألا + يدربلا "يف سلا ةدحاو هب ىا را يف

 ماو هوسْلإو :كيدلا ةاتسف يف يلا هلال اكأباعج ميلا |رهلاو يقاسلا ثن

 .هجو ىلع كاذت هللا نفط لازن ١: بلطظ ء ءابقفلا

 وفر ءابطالا دنعو ٠ 1 ةجادحلا هد لع صوص

 ا اهبوبرتف ءاضعالا للخ ِ لخدن ةبيرخ ةدرأب ةجاس وذ

 ءاقستسال اب ريخالا ىسي وعظ 0 ٌِز و ةثلث ةماسقأو

 | ردك مو ىتسلا عضوم ةاقسملاو ةافسملاو .اضيا سبابلا

 أنب كيال عسل |ب ةقسملا عرزلا ٌييِوَقَسَلِاو  لوعفم
 ةانسلا هييقسلا

 ويك لان( هب هداك

 * كبصنا 21 بكسنا * رّدعتم مزال . بصناف بص يا
 كاسو بكاس اكل اني بوكسملاوا بكسنملابكسلا
 سرف مسا ماطنكر شكلا ىلع ةّينبم باكس *ولدلا هما
 ةعنف كولملا ضعب ةنم اهبلط مي ينب نم لجرل تناك
 لاقو اهاّيا

 ةرلع رجاكتتا ا" نعللا"كبيا

 خان الو امثال
 5 5 ةرحل

 | ١> اجت الو ”لايغلا اهل عاج
 اذا ءاملاب اط اهيبشن اهتكرخ ةعرسل كلذب تيس ليف
 | مزاللا رمالاو عادلا نالططإو ٌردصم بعكس بكا

 ١ سانغلاو بايثلا نم ببرضو لاجرلا نم لبوطلاو
 ديدنشإو عب رذلا وا اداوم .لوخلا' عارمو :نضاصرلا

 امو . طيش حورلا فيقخ كيسا > ثركس جرو :يرخلا
 ا نفاخ "تكتمل او« بوكستاوا نرككتتا يا هنكتن

 فقئافشوزاجما يف تبدي جيرلا ب رت زو صاصرلا
 روت ةقزتحاوبكسلا ةدحإوؤ وللا ةّمسلا»# ةزايغلا

 ةبكسلاو ٠ دلولا لع جنرخم سرفغلإو ةكيشل اك سارلل | ب
 2 بوكسلا + نسازلأ نه طفشت ةيزيطاو :بقتنلا ذك
 |لام لاقي كبوت م70 اني : تموكسلا وأ بكسل
 ةبممتو ةبودالا ]نثق ةلبطالا»دسخ بوكسلإو تبنكانت

 قرفلا جرفلاوبا لاق.تابوُكس جاليلف اليلق وضعلا ىلع

 يب 5
 ةادنم

 ؟ا/



 يف 3-37

 سيسالا قوفىراصنلا دنعو . ماعلا وا وتيشم يف عشافخلا
 هلق ةانطمو ياتو اك يكس ا بوس ما نارطللا قوص |

 ن. نييوغللا روش اقالخ يرعب سياو رظان واأ
 فقسالا ةجرد ةيذقس ل و٠ .ةففاسإو نفاتلا جاب -

 قيما تاس سس وقملا ظ
 لزاج ”عفترم يلف هوافنقسم 0 لا

 قاوبامهل ىلا دع فرخ ات شبا ظئاطلل وسلا ١

 سانللا
 لتسلا < داصلاب ةلئصك مالج ًالتس ةلقسن ةلقس

 لاجرلا نم لئسلاو : داصلاب لقصلا يف ةغل ةرصاخملا
 * تملا 0 90 مضهمما ظ
 اليغنملا لاو الرا داضإا لقلت

 لصنعلا ليتسإلاو لاتسإلا * رافلا لصب ياأ
 كافاناوم دج اقبل نع راش ةباجا هياط

 ةبل اقس ج لقسم دحاولا .رَرلا نومتاتي نإولالا رجح
 ا طال اكطاليبلا - طاقم

 ١ ضرم اًماةسوامق-و امقس م مسا م سو سب ريس

 *ءامقسكلمج هللا ةيقسا * م وهف ٠ ضرملا ةلواط

 م نسا ع ماقتل ١ خيا ا مرا ماقسلا

 ندبلا يف نوك كب ضرملاو ندبلا يف ةروثات سلا تايلكلا

 نيز ِي ذلإو ةيبحرا ١ ىتماقم يف ّيربرح ا وقرا سفنلاو

 انين نونجلا مس دارا مَلاب فونالاو تسل اب نوذجا
 ميكسلاو ٠ ”م|ةيس 00 سلا ا فا هطبوأ

 هلع همي ١ ف الخ نيثدجلا وطصم قه فمي دما ند

 *ّقاجرج. ههغسىلع لدي اود ام فالخي يوارلا لوعو

 مثيلا ريثكلا ماقسملا * ”ماظع ريش م سل

 برعم .اضيا اهعابن مساب عدو كْيَح ةقبد يوظر

 ةيانولاب اهتويكل ١
 نانسألا + ونيس هالج مم لجرلا نفسا - نقس

 رط ق س يف راطنةسلا

 دق .كلل ينسوا هللا كاقس هل لاف رةبلاف 70 7

 ديو ئانسإو : ةطاخاو ايها قدأ كالزناقتةمرلا | وني

 ةزوطا بأي يق روةنةسالاو روقنقسل ا

 نسل 2006 تقتل تابن نويراذولوةسل

 يلابو نيعبرأو عبر ١ "ماب فكرعت وح ةعبضلا ع

 ةينانوي ٠ نيعبسو عبس
 ب تس ساما

 لعجو هيفل هأم هاطعا ( ياي ) اوقس هيقسي هأفس

 ثميغلا اًنألف هلا قو .ايقسلا مسالإو .ةبانغإو ةباع اًررع
 ُةبلق 58 1 يفِسلا هيف عتجا نالف ُنِطب قش هلق لونا

 كم ةاطعا ةيقست هاَقس < برشا لوهجلا ةغيصب ةوادع
 وا هللا كاتس هل لاق اًثالفو .ةرثكلل دّرُش ٌءاقسكويفل
 ” ا لا كك تم دانه ىافاطو كلل

 اهحالصاب موب ار وا لي يف ةلعتسا انالف ٌنالفو

 ةقسا ةانسإو لافت اع لطم ةويسدل ىركل .تايلع
 لع لد قاتسإو. ةفشلاب ٌهاتساوا ءاقدكويفل ام ءاطععا
 ينسي 2م هل لعج اهالك وا ةضرا وا ةتيشام ىتس وا ءاملا

 تينسأو تيفس تيب مفي لصدفو ّيساملا يفو.هب
 ةنيطعا ةنيقسو آش ام لوفي ايفسةل تاعجةغيتسا لاقق اى

 نر ةاوس اماعجي مهضعبو ٠ ةنيسكأو ةنوسكةلشمو هيل م
 وهو نيل كميه

 ا دل جم ينب يوق قس
 م دعر

 ظ لاله كت :لئابقلإو اريغ

 | قيابغاو هيلع اع ٌديزو كل ةلزنا ةيبغلا هلا داقعأو
 رجا نبا لاق

 ةكيمم ةطقن ام يل رلعالو
 اغانبب شما سواك نم ئازلو

 وذل اق. كلايتسوا هلا كاتس هل لاق انالف َقسأو

 ايقاسن موفلا ىتاسنو .ةانس هذختبل اباها وا ٌالوبعم داقس
 : هيف نابقسي يذلا ءانالا ماج ةبحاص دحإو لك( 6

 لوق ةنمو٠ ىؤرتو .ترشاو يفسلا لق ان ةسأ ىقسنو

 | نم 5006 2 د هداج قم لد يل ذطا



 أع
١6 

 ؛طتسلا * ةلزلاو يللا ةطقسلا *# فيصصملا طق ةنمو ظ
 طال طتسلا طاَقسلا# عانملا هيدر يا طقسا عنا
 كيوم ةطاّقشلا + طوقشلا ريثكلاو روكذملا تبين

 طروغسلا»* نيدلولا دنع نايا هظاّمَس ةنمو.طا
 * عرصلا ءابطالا دنغو دج وسلا .طفاسلا

 نم طقس امو ديلجلاو دّربلاو لتعلا صفانلا طيقسلا

 * لقعلا ةصقانلا ةطيقسلا + ضرالا ىلع هسدنلا

 تافاضالا طاقسإ. و حب ااا طاقسإلا
 3 هراَبتْغا وه ةيفوصلا 5ع أ ارامنعالا طاقسإو

 لاقوة ووض يطول ابرك كاوذلا لك تا 1
 500 ة رئاطلا نمو ٌردصم لطشلاا مهضعل

 دنع سارلا هيف طقسي يذلا عضوملا يا دولا سارلا
 طيبا عضوم ل طقسكإو اضيا طقسكإو . ةدالولا
 ١ | كما كت َج راخ د نونع نوسدنجلا دع ا طقسو

 ريغل اهدلو طقست جالا طقسملاو :هتدعاق 5 لكفلا
 نوعا نرم هل 20 طاقسم ةتداتعمو .رماق
 لابحالا ةطقسو .اهنم هطوقس ىلع 45 يا سانا
 ةيظعل | ةيهانلا|

 رجب ةربزج ىرطُتسأو ةارطقسو ىَرطقس-رطقس
 ريصلا 8 31 جزا أ دالب نم ياا را ىلع دنطا

 ايلا هينا وطرح هله ماعلإو . نيوخالا 0
 .ةروكذملا ةريزجلا تملا ةبنن يرطتسلا + يرطتلا
 ئيرطنسل اراطنقسل ١ * ذبهحلا ٌيرطتسلإو

 ةرافل ١طقسلا- طق
 ير *يشلاو.٠ حاص 7 عّقسإ علك دلا عتس |

 .هتعقوس رم لكا ماعطلاو.ولفمب ايلص الا نوكياللا
 امعّتست ال ةديرث هيلا مّدَق دقو هذيضل َنارعالا لوق ةنموأ
 لاق .لكآ نبا نذ لاق . اهمرشت الو اهرعقن الوأ
 ؛ا يا عقس نبا يردا ف [عئاج فرصناف . ىردا ل

 ا

 حقت اع بهذ نيأ كل. .عاس نبا يردأ ام تلا

 يدكملا أ غادرو ةق ةرالا عاتسلا 37 00 3 وهج ة ةغيصإ) ةنول

 ةيناساسلا هتديصق يف فكد يبا لوق ةنمو .ةصاخ

 '  ركويتام عاتس لكيف ليقلل ىرت
 3 وادي نأ |١ ند داط و مغاسلب وه حاشا 06 اق و

 | ياو وم يزاول كفوو اع

 أ عضولل 9 6 ع ةبقو ةمقوسلا

 رابوط عقسألا * اًنعاو * را وهو سارلا يس يخذلا

 . عقاسأ 3 ضيبأ ةسارو ع هشلر يي رونصعل اك
 داطلاب ؛ عفصو . يأ عتسم ثبيطخو

 ا لوطا 5 رطعتسلاو ى داهعالا

 0 قب ديدعلا ضال 1 لبالاو لاجر ||

 5-7 و٠ هت ُك لعجا 0 10 تيبشلا 2

 ا اقيم 3 لعج ثتيبلا ع 7 اقتشا راص فيس ”ةرالف

 | ٌنالف فدو .اهبلع اًققسا راص اذكدلب ىلع نرالفو
 > سرع - سل

 | ةالعإو تيبلا يع فْتَسلا + كل ذكراصف اًهقساريص يا

 ةارنلا :لااق :لففشو' كنكسو !فاوقس جاوضرال آلباتم
 بينك لاق فيش“ 7 0 وه امنا ) نيتمضب 9 572

 . ىنرتسملا لب وطلا ىلإ اودلمللا ضبا ةفوعلاو 50

 ىهو٠ 0 كفظاوي ٠ ا. .ءانجنا يف لوط فقسلاو

 1 ككفلا ويا لاق ةانقس فو ضي _--

 اما ةنأ 2 0 عشاختي اذتب ةنال ىراصنلا فئثس ١ قا

 .٠ يا 5207 يف ةغل فتسلاو لعتس 5 لصالا 2

 |افتسلا هذهو يلا جايك لوقو. 8 ةماةانتعلا
 |نوعفشمف ناطلسلا دنع نوعمشجيإو زاك ءاعاشلا فووصأ
 | ةرابج 1 يل هش ةيقسلا #2 يشلا تقي سلا اك بمد رمل يق

 ةنيفسلا حولو ريعبلا سار نم ةليبق وربجل ىلأ ٠ ناديع نم

 عاطتسب ضيرع رخ وأ حولا اك ةضيرع ةيشخ . لك وا

 ا ل فئاقس ج ربعبلا علضو هي 2 افا

 ناش( ةلييطلدا دفا طبعا را لاوشا لكلا اذ
 فئئسألاو . قنعلا جوعالا نافلظلا نمو .وبلع دوال ام
 ظ قالو نعتلللا وذ يم 0 2 فسألاو ان با

 ظ كلما افعل هما ا فس ج ةافقس



 | ةدذلا ١
 ناك

 دقو ةيدرح

 --- داو 1 : 0 0 كاز

 ةمومضم ةيساهخ هكا نيل اع ف
 رع / | ةدوتفم لوألا ظ

 هك قيدخسما » قرذ رئاطلا ّىسكس ظ

 ةدآوم . ةيونل ابيب امخمّلك ل
 .ضرالا ىلع عقو اًطقسمو اطومس طفسي طقس 0[
 00 او
 مقوي جرخ و هما نطب نم لولو. نييّجلا|
 ةمالك ةيساطقسو .دض علفا 9 ا لبقا لاو ظ
 لك رم عقط وقو وازن قا وااو: قلل
 0 لوهيجا ة ةغيصب هدبة طقسو ٠ ل انخلا و 0

 هدب يف طقس وق يزرطملا لاق. ردحتو مدنو أطخإو ظ
 مدن انعمو ةلعف لعق ىلع ءريبتلا مانللا بيضي لثمأ
 اذ هدب < ضعا ن نأ ةترسحو ةمدن ا نه ن 2 ند 0 ا

 طق ةسو .اهيف عقو دق

 ىرارلا ردو ةياكلا ماب را رهو هديا لال

 لف ند تئاف ىلعرسحتو نزح وأ مدن نم لكل لاقب|
 هدب يف طوقسموهف ودب يف طقس دق زجع وا .كرت وا

 ِ ظنا و تاارعالا ةروس يفو .لقملا ىرجت راجوهوأ
 ناف 00 كيا ع ةياك ئواضي لا لاق. . مهيديأ

 تكتل تملا مدانلا

 نأ طقسا تطقسأو .ةعقوا هدب نم 1 #« ىهتنا|

 لطول طبل ذك طع اي راةريغل ةيعضوأ
 | طقسي نا يلع ةجيلاع انالف طقسإو .اهف ًاطخاام يأ
 ع 0-5 : 6 جوبي وأ 0 وأ < امزهف ظ

 هه طك از ا ذب يعااطتس 5 لئن
 صنح ةاكرق يف رم ةروس يفو .ةطانسا ميت وا ةطقساأ
 .طفسأ يا.ركيلع طقاست ةلخنلا عذجي ركبلا يزهوأ
 طابقا" طاق و دتلا نيرتلا طفاتوا|
 ثدي ناب رخآلا لع لكطتسا ثيدحا اًنالف ٌالفأ|

 ككاسلا هدص "فكي !ذاذ رمل تطيو دعاؤلا
 يلالطا مهجلا نب ديزي لوق ةنمو |

 500 دأ|تقو 0 طوس

 دق اف نال اهيف 7-5 هدب روصيف |

 .ًاهيف كي د ء ريصتف 7 هلي م

 ينوبنو يلالئعإو يطاقس توجر
 ادغ ٍلحرأو اَدل اط يفع رتل آرو

 يدعبا داراإو . للفلل اما ةلعج يِبَع ك ارو ةلوقو
 أةلمتم بلاط انالفو.ًالياق ًاليلق هنخا هدفي يع
 امه حومب و | دكار ءامزق طيش 3 زأ 0 0

 ثلا طفاسإ | و . ةطوقس عبامت هيلا 0
 1 ناز را عجار )رغدأو لبان طقاست ةلصاو٠ .عقو

 1 7 اضفات 2 لعاف م تا طقاسلا # (ني٠٠

 رايخ يفدْلال س ندا 01 رلاط قاتلاو ةلدتلا
 نردو اخ وردصم يف ةطاةسلاو ل ج نام الا

 ىلهف ةظاقنل ٍ ةحاقولا ثر روب ا عنو ب ندلا لاق

 طقاسلا ثنو لقحلا صقانلا ةطقاسلا * ةجوازملا
 نودري نيذلا ضيا طقاوسلاو . طقاوسو ثاطقاس 8

 أمو (رمل ١ ن. ةنوامحي ام طاّقسلإو) رمت ارايثمال ةماهلا
 طاتسلا * ةطقاس ُهدرفمك اردالا لبق راثلا نم طغسي

 ضرالا ىلا زو < ىتخابعطقبو ةبيرضلا ارو طةسب فيسلا

 طاقتسلاو .اهدعب ام ىلا ًالصإو زو<يو ةبيرضلا عطقب وا
 ةرثدلاو ردنا 3 لدغلا” نه طنتتامو ا ردت

 يقبا ظاوملاو . ىعماه وا ةطَس عج يف وا ؛ ا
 رغاطلا حانجو باكا مف ردلاو انما يف الدفا

 اكس اك اطال هون كولا ام طقاوسلا هلْبْحَت امو

 طقس ام و جالا طقسا *طاقسلا ةطاقسلا * ءيثلا نم

 ةيحان طقسلا او.نايتنلارابخ يف ب هو 5 2 ورم

 ةقاخ. طقسلاو . باحتتلا فرطورئالطلا حانجو ةآبخلا
 رو انزع هما نطب نم ظننا يذلا وا ومات ريغل دلولا

 ةلظنسا ابننا لوقو :رظةدب سلف ًالاو قتلا نبتسم
 | رقم ءاطتسداولا ظنسأ نا اًذاكو يرد نشيل اطقم
 لبق نيدنزلا تيينرانلا ن ءطقسام ضيا طقّسلاو
 فرو لع رلا اظعم عطقنا ثيحو ثنويو يروا ماكهتسا
 سي.خلو ِهبف ربخال امو ءيثلا نم طقسأ ام طقسلاو
 ضنا ١ ضبا طّتسلاو . طانسأ جويش لكنم لذرلا
 ؤ كانو لونلاو تالا ا يف أطخلاو مالا درو

 ا



 دور

 ةقانو٠ هقسو يد هنأ ا اساس و تابيفس 00 وحل اق كلوا

 ةيدوالا نم 59 *ةتفرفخو ةنبرطضم يا ماعزلا ة ةهيفس

 برش ةرثك ىلع ثعبي يذلا ماعطلا نم ةبتشإو هولا

 ءالاأ

 سو يثملا يف عرسا ( اعواد )اًوُنَس 0 انس أ
 ةئيصان تفخ هن و 7105

 يا نسا ف قالا كإ تييفس 0 ظ

 الفو . كل بنس فارطا نشخ عررلاو 1 .اهاتساطقل هي
 .تازه ةقانلاو ا ةلغب ذختاو بارتلا لقنو« هسا

 :هنلا آنا .نالفبو . ةَحلاو شيطلا ىلع ةلمح نذل أ

 ةيصانلا ةّمخ انا * ةإوادو ةهفاس ةافاسم ءاقألا]
 + نما كرشووعل عيل رجول لازطاو بارئلإوأ

 ةانسلا * ةلودلا ةاّمسلاو . ةقانلا 1 عاطقلا هكدا
 ةلغبلا هآوةسلا *ةنم ةّيكلا بارتلا نمو انَسلا ةدحاوأ
 0 7 اف ة ةعارسلا ةفي لا ظ

 دذدحو 1 يردرت 507 ال | يعم هب تاج

 عيرسلا .لاغبلا نم قسألا# باهت |و انسلا وذ ؛ينسلا

 طرد لا ) ايفَس هوفست ”بارتلا عمرلا تنس

 ىرذت امفس ىنسي بارتلا ينس ل اقيو ليق ! ةتلجاو]

 دب لع نب دارق لاق . فاس وهف ددبنو
 ايجارت ىفسإ اوت نكد

 ينماقا اهارذ هي ًآليوط «ىلع

 ليفسم بارتلا هي لافب نا 0 ناكو لاقي ال ليفو
 ىفسي تببلا سوُرو .ةيضار ةشيع لوف كرفاس ليقف
 ئبعمب هادا ظئاولال# جرا تفسا * ل وهجلا ىلع اهبارن

 دانعلا ةاعناتلا * ةفراطصا هانا ةيجو ىتسإو .ةللل

 ام مسا ىتدلا * سانلا ىلع مثل اريفك اًبارت لهق كير وأ

 * دذبتملا يَرذنملا بارتلا نم ٌةيكسلا * حيرلا هيفسأ
 مع

 لاقي الواولتف هديضانلا رع كايت لسا نم
 مام ياو 2 لعرو“ يا . لح

 سم روع 7”

 امس ا تباسو 0 000 كك اذلأ 52

 عه

 | تبقسا *ريغال مح باب نم هنا باوصلا وا. تبرق
 || تاثالا ا 1 زل ةيوقةينساو:قكرقرادلا

 0 2 ما ديعلاو جرذلا بقاسلا *< تب ا
 | ا اي اها رع نسل ل اونو

 - تدك

 ظ لافمالو ركل ياخ ودون ؛ ةءاس وا ةنانلا دلو

 ا 00 3 ادق اهنا اسيل اهعانق ند ايفر

 ا باو موافقا جلا وأ لئاح نكلو ةقس ننال

 0 ءيش لك ند لايوطلا ايغلا كسلا ور لا بوقسو

 ةلرتمو ٠ برذلا ف 7و 0 ا دو#“و

 ام ىلع بقسلا ىتنا ةرقسلا * هب فدو وا ردصملاب

 نيالا مرقس ةمتبعلا
 ةما باقسللاو بقسملا *ءابخلا دوبع ةبيقلا * اهلجرا

 ل 500

 عنج ب ىلإ # ةشخج | و رم

 |بمقسُم لزتمو .روكذلا دلن نا اهمداع ينل اوا بكا
 ُثث يرق يا

 |[ثقسوف ةكرا لوك ماتتسو اتقس تقسي تدق
 علصالا عقلسألا * ةعاصاا ةمقسسل | 43

 | ةرما ةّقسلا*ةرمض هدقسإو سرفلا 0-08
 تاع 3 هديا ةددللا * دنس جن ولاا رهحارئاطا

 رفحا كيرالا دريدا فوم

 سبشل

 | ترتدا * : داق دوني كل روض لع رتتلي نالف ل اعيو
 ايكو ل وقاسلا#*اًراقسمتراصةلفغلا

 | .لادبالا ىلع رفصل
 ١ اذارالا وتس نما فرصا كيدلو يا ل2

 امانا رح يأ َر ع او ةوذ .رهثغ ملأ ةروس فو. جو

 ا بةتذاوراه < ةتحول ا 00 00

 اه نست داأ از ردم ل د راولا اهب

 ةيفادملا ةياور يف ريغ تانميو راو ا ا ا
 [رقبلا عجار) جيرصلا بذكلاب أب هاج يا فرعي ال امم مسا

 ظ تبرع ع يدل منوف رصلاع (نو ُِق

 | يا دادسم ةلخن * نيقحتسملا ريغا ناعلل إو رفاكلا راقسلا
 ,اهسيد يااهرق- لبسي

 | كر -
 ْ ند ذحا بأ رش وشو ٠ كرك برعم عقرتسلا

 كه



 هقس

 1 2 7 , 2ك م ا

 ةنطب ضرالا نفسي ايفخ ءاجو
| 

- 70 
 رقزام 8 1 ةنه رالان رت

 هل لعج 2 د 250007 ىذعك 0 نان مترلا كتم ةسو

 ةنفاسلا# 0500 8 مالك نم اهو | ةقلفي 3 ةلعئيل نيفسلا ا

 'نيفاسلا * نءاوس ج ضرالا هجو ىلع ةباطا حابرلا نمأ
 * باقلا طابن هب لصتم الو ا“ناصلا نطاب ف قرط

 رخو نشخا داج 00 اك 0 اذا نانسلا كن

 : | ةامدخ ا

 حنا ١ اهب هيت 0 ا بض ل ظ

 0 ع نو وا ارملاراثآ ةنع بهذن ىتح د

 | ةنم ني عج ج نيفسلا 27 ةنفاسلا حاب ,رلأ ن نم ن وعلا |

 هة..ةمح | 5 هزيل> نيراجنل او نءء ءانبلا دنعو عج مسا ْ

 .ةناكسلا * نفسلا عناص نآدسلا « ناّمسلا ةفرج ةللا لأ

 ىنعمي ةليعف :فكرللا ةنيفسلا ل نيفز ز اهتم ور ةف ورعمأ

 سو نءافس جمالا هجو اهرغقل كلذ اط لبق . ةلعاف |
 ةرجش ىلع عقبال رصمب ٌرئاط ةنفيسلا * رم ام ىلع نفسو |
 همثلا هب تحيي ام نئسسملا * اهقرو عيمج نكا ال[

 ينل او خس إو ْجَأَسل | + دقن لع ةيفس ل جنس
 نات ةسالا زينك ؟ رئاطو فم ذا ميلا عملا ب عتاسإلا

 قفسإلاوأ ةزمطا باب يف ركذ 2 جمالا

 ةننعلا حورقلا يف ةعفان رش قورع اًضيا|
 ريضع نم بيطملا طنقسإلاو طنتسإلا ب طقفس | ٠ ٠

 ليق .ريخلا ىلعا وا ةبرّشالا نه ٌبرض وا بنعلا

 اهرثكأ تبرد يا اهتطّقست نان دلا نال كلذب تيبس
 سننلا بّيطلل طيفسلا نموا

 دمع لانا البق هل ةيعاض هللا
 هقسو ةكلماارابولا عض زوالا« لك هلا هئاروأ|

 هتسب لجرلا ةق نا .ةيسن ةبيصنو ٠ .لغشنوا َلََش د نالف

 سول 2( 0 0 وو تكتموهثس ةماس 0 انيلع ريع اذ 0

 راف اكأ
 سس .ل - - . . تب 2

 ىا ل غش نالف ةفسو.٠ ادازج ةبرشف هيف فرسأو وري

 كال 0 فتحو مدلا أهم هر ١ ةنعطلا

 دلرلحلا

 هس

 | ةالفو .ةيسن ةبيصنو ٠ لش وا باوصلا لق ةيرت
 ْ ةروس قو. ل معك 2 ازو ع ةفسو .٠ ا هلع |

 2 _- 2006 < أ

 ” ةسفن :ةذس وم 2 مهر ةأم نع ك6 را ندو ةرغبلا

 0 ُْ لاك“ اهب فختساو | مكاو ايدهتسا يا ليق 9

 ةدعب ام بصتاا لجرلاهللا لال و انفاس عليشلا
 .لي دش 14 ا 0 ىنعم ِ راض هل هيياع لعفلا عوف و

 6 كارلا دجلة ود ل ةاورلا ل اقو
 ' نراكو ١ هيف هل نا ىلع لي ا 25 5 رح
 » 3 م ل - ٌ

 آلا نوكي ال رسنملا نال اسنن ديز ةفس نوكب نا ةيكح

 ْ ركعتم 5-1 ١ 25 بلغتو دّربملا لافو .٠ مج اميه

 نا ربكلا ثيدحلا يف هآج ام هَل دهشبو مزال مضلابو
11 

 انعاش عورا فيو لاخلا نموضتو ةفاتعن | ةقسإ

 ) ةبسل وأ 7-1 ةلعح اًنالف 0 وج 3 7 ها

 | ةهفاسم ةهفاسو . ةبيخ يا ةهنس لوقت ةماعلاو ٠ هقسلا ىلا

 ىا ندلا ةفاسو :انفات د ُ 0 ليلا ةنمو ٠ عاش

 (0ارذلاو -نتعاش دعب ةعاس ةنم براد ةدعاق اهمظؤلا

 أ ريسب ةتزال قيرطلا ةقانلاو .اًازج
 اذلو ةنم 0 ةامح تاازق دلا اًنالف هلاك هفسأو ١ ديدش

 وسهلا عر توست لهاجت ان اء ديز هفاستو. 6

 كال وف لاق هاج امو اهنانا

 رمساونلا حايرلا ُيءاهيل اعا

 دي ةعسأ ٍنالف ىلعو ةنع هعدخ هلام نع اًنالف هن هفسلو

 ةكرحاو ةزخلإ هلع . لهجلا وأ ةضيقن وام لدا ةنخهنسلا

 ةرابع نييلوصالاو ءابننلا دنع هكا 7 لاو

 |اهكسح و فالخيل هلا ىلع ةقعبتف نا.سنالا ىرخعت 0 نع

 ' د رع ةلط عز كش تنوتو :ةاتسنو اهل 07
 رهبظ ّس ةمرلا يذ لوقو كر ذه يا 0 ”مامزو

 ةبيثسلا نب انيلعت هز فيفخ يأ. اهلي دج ىه.قس تالفم

 ةبرشف هيف ف ةرسأ



 ا تيا قيرب ديدُش
23 3 

 اليك مصاف ران الص فسأ
 5 2 رك 5 ا

 4 كنس اوك كويس قىعمافافتشا دوو ءاودلا فيسأو

 فلو .رسكلااب علاغاصلا ةظبضو .لاآخلا علل
 كك 38 ا د« ربطت يت أ كل نه مثرالا نسل

 ها و ندرل 3 رادقم 00 1 نم جس يا

 ٌْ هانددر 9 نيلا ة هروس قو: َنولفاسو ةلفسو نالقسا

 |لالسل) لارا باقل لاا عرطا كا ويل نياناس لسا
 هب لصت لمارثلا نم شو ووخخو خلا نم ةضيفلاوأ
 جناب فوُسلا * ءاودلا نم فولو اهرعش أ رمل

 ا فيقسلا * رنرو#* وأ وشونلم ريغ ذخوب ءاود لك |(
 * صوم ا ن“ جيبنلاو لحرلا مازحو سيلبال ”مسأو تينأ|

 ةنم ةيسنل | صوخملا نم ةفيفسلا
 ر 2و 2 -ٍ

 ىنعب بابلا قفسا ا *- اكتمال قفسإ بولا ظ

 ةةقسلا * دتراف هدر يا قفسناف بابلا قفسو .ةقفسأ|

 ا ٍ 0 لاقي . داصل اب ةقفصلإىةرلل|

 يا - قياس لجرو» داما ١ قع 0-0 بايثلا ظ

 3 عضوت هل ط ةقيقد هه 0 ةيينسلا *< 1 ١

 نم ةليوطلا ةقيفدلا ةبيرضلاو يرإوبلا اهبلع فلن

 لقي ل هك عي ا كنس |
 3 ةكفاس قو كناسوهف :هنصلا ياوه ملقم لاقيو ْ

 ةراون 0 ميم لوق ةنمو 0 كفاوس

 اكبلا لعروبقلا دنع ينمال دفل

 كفإوسلا عومدلا فارذنل يقيفر ١

 *ةرثن مالكلا كّتسو . كفسلا تاوذربدفن ىلع وهوا
 هل يحلل ةكنسلا اي ّبصنا عمدلاو مدلا كن

 ةغل ابل لاعف كادسلا * ءادغلا لبق هب للعسا

 ريثكلا كوةسلا * مالكلا ىلعر دانلا غيابلا وهو حاذسلإو ظ
 * كوفسملا كينسلا + باّذكلإو سئتلإو كفسلا
 رافكملا تافسملا

 7 يس

 تس هلم

 م لقس رقع ل سول 32 1 لنسو 0 لفسو

 0 هلعو هتلخ يف نالف لفسو .لذن ةلاقس لفسي لفسو

 ١ ىف لفسو» هلفسا ىلا ةالغارو
 | لزن ( رصن باب ن

 ا زميل ها

 ن٠ لس حابب دلل قو ) الوفس هوثل ِ

 ٠ ىلعا ند ةلزنا ياه ةيدص فس ا ان هافسأ ىلا ةالعا ن

 | ج يلاعلا ضيقن لياسلا + بوصن لقستو . لفسا ىلا
 هم

 ظ .ربدلاو قتلو لفاسلا ثوم ةلفاسلا * َرَمَك نإ

 ع ا جز را 0 عرلا ةافاسوا
 ة' اذيلا ةلا ا 3 ءالعلا ضي لل اندلا 2 هتلفاسكترلا

 ضي ةن عمر رلا ةل 4 00 ازال جف 2 ؛افلإو ةساتس او

 | #«ةلفسا يش : لك ةلاق 5 و هسه ثيح أه والع 9 اه والو

 ا ةولعلا ضيقن ةلقسلا * ولعلا ضيقن لكاإو لثسلا

 | لبق . مطاةسو مواغوغو مهفاسأ مهتلذسو سانلا ةلفسو

 لقن الو هنا 0 وه لاقي .ريعيلا ل نم 0

 ِ اوق ريعبلا ةاقس .و - لفس

 | موق نم ةلئس لجر لوقت ةماعلاو . "عج اهنال ةلفَس وها
 | رفاكلا ةلفَسلا تايلكلا فو.

 بعلت بيسذلا وا هل ليق ابو لاق اب يلابي ال يذلا وأ
|| 

 نم لمحي ماعط ىلا يداذا يذلا وا رماقيو ماجاب

 ا .لف ذأ س وهن 0 ضم ا - 0

 | ضيقن ةيلفسلا 2 مالا ضيق نسل 7 0 كانه

 انرهزلا دن درا ةرهزلا 0 دنع و٠ هيب ةيولعلا | ج

 ا اعلا صين جاونسلا خيولتسل ا نيم اني درالظعر
 ظ راغص اها لفاسالا ود لفاسا ج ىلععالا ضم ُ 05 9

 يعصالا كشنإَو لإ ا

 ابعأ اجا ىتح نامزالا ابلكاوت
 لفاسالا ليلك أهنم دلج ىلا

 | ش سزر ذ دح ج ث ت با يف ةلفتسملا فورم او

 2 نول ع

 ليوطلا سلا بعقس
 ٠ ضر للدخل ان جيرلا تنس

7 



 تاثقس عفس

 لوق ةنمو . قسافس جالوط فيسلا ةحغص يف نيتبطشتلا |
 2 ءرمأ

 11 5 أ 1 تفك ملتسم 5

- 

 ةليم 0 يذ ربضع) تقفقأ

5 2 222: 
 5 | | | ١١

 .٠ 4. هدب ِيى هيي ره ةقوساس هي كي. قو 1 ١١ ةقونسةسإ |

 رموز ا

 هيتقم هه ا ع 1 00 0

 0 ةلسفل 6 2 .ةطال 0 طنش + د ظ

 دعا ةطاّتسلا * ةّقتشا ثلا طفتسإو .اهببطا ام ياإ
 | مفي انا |جةفلاكو !اكوا ىلا ىماك»اعو طتسلا *تيبلا |

 01 اموهو طانيالا دج طقسلا الرمال
 ةريغصلا تويانلل راغييو .ءايفلا تاؤادأ نم ةيبشااموأ|

 ضيا طقسلاو. . ىهننأ | رطقس ِ لوح مص ناوأو ةنمو ظ

 ةنلا بطلا طيتَسلا * كليسلا داج ىلع يذلا رشفلا |
 معك هيرب نم لك لذنلاو حا إو ظ

 طفل اك ةسار سارلا طق كاسم لجرو. رضخالا رسبلا |
 م6

 1. جب - م ا 0 ةعمب رض ارا *اطلا عَن عفس |

 طا اال 0 |

 رع ا
 000 ع ٠ هيرشإ) نو دول تري ةنجنأ ةهجو ْ

 ةروس ُِق ةنمو ٠ ”عفاس وهف دعب اهب لئجاف اهيلع ضيف

 !ءرايلا ىلا ايبا ىإ' ةصانلاب اهنميتل لا ظ
 ةنلذدلو ايرابلا 0 ةمالع قبول 0 بدون ا

 1 هدراطو قال 0 هوة س ا ةهجو

 هل

42 
 8 و جفتسإ او . ةانثملا ءايلا عكر كم ةلدوملا؛ ايل اب

 ثنومةعفاسلا # ووخوا يفوذ ندا لوما ةعيصل

 عنسلا #*م ويس | حاول ضيا عفاوسلاو . عفاوس ج عفاسأ ظ

 لظحملا جس ح عفسلإو .افلطم و | غومصملا ب ودلإَور ردصمأا

 وضع عفتسأو .ط 0 اب عفسلو' 56 |

 دوسلاو هامفس ةلخاولاو ُنيفانالا وا دي دح نم ةيفثإو
 2 يس سوار

 رداوس ةعفس عنيلاو: ١ ةعفس أهدرفم ارجل للا

 عفسلا ةلحاو ةاعنسلا < ةيحاش ثلا ةارملا 0 د

 اراض سلا
 لا يف |

2 7 3 - 

 اههعشس تراص ةماحو 1و يل ثمّومو رد 50

 ةعفس هبو . ةّرملا ةدثسلا * نيطالعلا عضوم اهةنع يف

 ةئاصأو هتيصانب لذا ناكر يا «لواطعلا ن

 ٠ مر لا من

 هك 6 امو لظنكلا ا ةعفسلاو٠ نع يا  عقس

 نولل ان اخم ءارتف يأ .ماقىاا دامر وا لبز نمرادلا
 * ةريح مرد تا لير ةدايقلا و ضرألا

 ا اهتادنلا نموا ئيثحولا رودلاو رفصلا عفسألا
 اش | نيدخلا هل عدس ج ةامفس ةكيوم |

 علل م انساني قامملا نم يساقن ام نوللا ةرّيغتم
 عفاسملاو .عفسا كيلا ذل لافي سل عدا

 نيعلا عوفسم ل رو نويعم ي اعوفسم 0 و ءافيسالا

 اهرئاغ يا

 ” كاي لغم اهي ةيغسم ىءاطلا عين

 ةوحخو قبوسلاو آيا: تنسو . ةجحل صوخ ا لجرلاو | سغ
 ةوهق لع باب نم + ايلتس

 نسيب 1 ري ذ ةقئرتكا "00 فسو

 ها لرجلا ةعيصإ) ههيجو يس دامرلا فسو ٠

2 

 .ثونلم ريغ هذخا و

 نالفو .رومالا قادم ع حمتن لجراإو :4 .ةجحن اذ افسإ صولا مو

 ةنلع َنيعلاو. ةيندلا روهالا

 نم اند رئاطلإو

 ةنمو . امابيصت ةالجر ثداك ىتح هناريط هِي ضرالا| ى

 يا ندلا رمالل تفسا لاقي
 ” 0 الارتب دنع لاتد ضرالا نماعينود يا ةيادلا

 . كيف ُِ مافلا مالا سرفلاو ْ لقشسلا

 إو ةسااد كلا هيلا

 17 هي -
 اياهم رك ذب

 3 و

 ,حارلاب 0 ترمة عفا 3

 يبعشلا نأ ثيدلا فو. د ١ َرظنلا فشق

 تنسإو .هنخإو هعننإو عما ىلا رظنلا لجرلا فس ناهرك
 : هيف ةلخدا هود حرلاو . نضيضعلا ةبارابوصر لغلا|

 ةدجح ويايسأ 8 .عيشل نم رفظام يا. هفاتب ةنم تفسا امو

 ” اتساع 00 وو هيك فن لوهجلا ةغيصل

 بتاصل يجرإلا ت رانا ن؛ فلاض 5 قة .هيلع 5 1 5 و وحل
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 60 ”الاو ردم رخل ا ءاكلا ة 5 لاو .ةبتاينلا

 كلذكٌر نس” مودو٠ ٍرفَس وذ ته ا

 001 -- لافي دقو.٠ 2 و فحاسكا فارم عج ولا

 يبنتملا بنيطلا يلا لوق ةنمو . ةرفاسم يآ
 اّنأكو .ةروجلا انب ند

 زغب سارأ يكلم

 لعروس اناكو ىيرطلاءاذه يف انيرريبت اطل ن1

 ةرفاسسم ريست ٌةضرا َنأكوا فرط ا فريال 01

 تشكرفسا تايلكلا يفو.اهرخآ ىلا لصن الف أتلا
 ليقو .نيصاختملا دارم فشكي ةنال رينسلا ةنمو.رهاظلا

 رشتااو ::نطابلا فكر شفلاو نهاظلا تكرارا
 يف ةئمَو ]بق .داروتلا ءاوجا نم رس وايريكلا ا
 ليكام واي مل مث ةارودلا اواي نب ذلا لدم ةعمجلا ةروس
 رافسأ ج ةفاسملا عطقرتسلاو رافسا جارافسا ل راها

 5 ٠ نم جور ىنعب ردصم لصالا يفوه لبقو
 انيس هب ملخبلا نفس ل اتي اترالا دصتب رخل

 . ةفاسملا عطق ىنعمب اًمأ لوعتسا مث لاغرالل جرخ اذا

 ةرقسلا + شمشلا بيغمتدهب زاهلا هيب ضيا

 ةكئالملاو رم اكرفاس عج ةبَتكلا ةرتسلإو .رفس ج
 * كوفلا:ةريتك ةكمس روتسلا ل اعالا تروا

 .موقلا نيب لصملا لوسرلا ريتسلا * ةروبسلا ةروذسلا

 0 هسرخا ةلود دنع اود لوول ريفسلا ةنموأ
 ؛ | كرفس ج ةزمطا باب يسرك ذ دقو .اضبا يبلالاب
 1 تاتو رجشلا قرون طفس اماضيا ريت
 # 1 لئاوا هي رونلا رثإو ةسنكت يا ةرفسن حيرلا|

 رئافس ج كضف وا بهذ نم ىرع اط ةدالق ةريفسلا]|
 ةرقنملاو .رتسلا ىلع عوقلاو سافسالا رينكلا رش ١
 ريظبام هجولارفاسمو .رفاسم ج ةسنكلإورتسملا ثنوفأ |

 : سيلا ءرما لوق ةنمو.ةنمأ

 ةين ىراهط يفوع ينب بايث

 ُناّرَع رفاسملا ضب مههجوأو

 ا
ٌ 

 | وربع وأ لج ند ناوذحلا كشاف امورفاسملا ماعط ظ

 | ءابيصلا:ىرغ تعفترا يتلا ةزيجا ند ةقانلاو

 هزه ْ ها لصاو . لزغلا 5 ةردللو 0 |

 ظ 3 ردم يلاعملا ة 0 و َء ءيشلا نء ءاطغخلأ 6-5 ةداللا|

 هنم

 لجرفغسأ | ا 3 اجرفسا | +لرانسل افي دقو جراذس جرشو رت لَجرَسلا

 2 رو

 | عقرفسلا هَ ةفردض قل يفأق من 3 ءاغب عقرفساا

 ةحوت ةفم ةيناثلا نيفاقب'

 | ريتشسلا * (ةيمور )يبخل اداقنلاراسفسلا -رسفس
 ظ رهالاب ميقلاو عبانلاو مداخنإو ) 55 307 ساسيسل |

 | ئرتبعلاو تنيرظلا لجرلاو ةقانلاب انكو هل حلصملا

 رمابو تاوصالاب ملاعلاو

 | لبالا اهنلعت بّطُرلا مَرَح نم ةمزجإو خالإو ديدحلا

 8 ال و قهماشش تا

 ذا (ةيانري ) ةطسيفاو هلع سلا ث ظافا#
 ةتاكسإو مصقملا ماححلا ةنم ضرغلاو اها يفكر

 نام ريغلاو هيتعانصب قذادكا

 | يف ردوجوم لكو وا 5 دوجوم رهوجلا انلوتك
 | رهوجلا نا ف رع ريغب_مئاق لكو .دب "اق نهذلا

 ظ ةةظاحلاب اذا

 ا يعزم رم هايس ذى ظل قلو
 || ةقزد هياط قرسلاو "ناب ريغ ةبيك ' يداه سفوب

 ظ اهربغو تاي دلاَو تاتا واكتب

 ا ا ةلعو :ٌةونو نيقدلا لختلا لجرلا فسفس

 |خوج 3 7 فيرلقُسلا * وماكحإب ةيس غل
 | نيش لك نم

 راسا عفترب ام قيق دلا نمو روحا رمال

 ةطسنسلا د تاطسفس ج ضر رع

 درلا تانيكلا 7 ديد يا 0

 2 رلا ةهسفسملا ا يعم همالكل ا يأ مالكلا ا

 ضرالا قبَوف يرجتو فاسفسلا ريثث ياا

 | لكن م ذنملا قيس

 ْ ينل ١ ُةقْث ؛ءارط وا هدنرف ةتتسفسو تقيس 53 2 عيش

 املا 37 قرذ رئاطلا 3-6

 م ير

 ناب ئ وه وأ هياةه كلش د و اماكةنبطغ وأ لت رذلا اهيف

 ذي



 05 رشم

 ا . جرماكن العجي نانلاوج ن .را هقس ا ا +5 0 ١

 0 ضر 1 5 ريع حوفسملاو . عاصالا شما

 .ةتعساو يا طبالا ةحوفس. ةفانو .ظيلغل إو عساول |و
 35 1 . ع 2

 هل ند هةيح رضو ةقرو كفصأ 5 عرزلا نم حوفسملاو |

 حالطصا نفوهو. 00 و لدم 1 وسأو دربلا

 مسالاو ٠ عرزلا عفسنا نولوةبف ًالعف ةخه نونبي هو . ةماعلا |
 ةولحل | ةنم

 ا ادت نو دنس شنالا لع ركذلا ديس

 ةنهو ٠ 3 ىلا ند نامسن الا ريغ صاخوه ليق . اهيلع

 كتبطاا ندا لق ظ

 هدافس بارغلا راس ىدنلا إورتس |

 لطاحلا بابزرلا نم لهو ادبف ظ
 يف يظن ملا دا راع نراه ل6

 لعل قالا ركل ةطنساو ا هيمان تملا

 2 ا دفستو٠ ,ضعإ ىلع ءارضعب كم عابسلا تايئانتو

 ردك #* ةيكرف هالخ نم هانا ةريعب تي 0 0

 دنخسإلا و دن سإلا * ديفافس ج متل | اهيلغ ىَواشي 0

 ( ةزيطا باب يف كلذ عجار 0
 تيبلاو .رفسلا ىلا جرخ عام 2ك

 نالفو .ةنطشكمامملا هجو نع ميغلا يرو . ةسنكارْم
 ليصل [رقسو ارافس هننا ىلع 0 ل هبل

 او نرم انيك ارز ع ككرشم الار :ىركاوا 1
 رؤسب موتنا نيب رتسو .اهرايخ عاب ”مغلإو .رفاس يف |
 رّتس* ريغس وهف لصا ةراقسو ةرافسو ارفس رفسيو ايا[

 نامي لع لطي رسل ونعلا للزةة جر ءانالهأ

 ءاهبطا نانلاو .رفسلا فو نيءامعلا نيب اهاعز لبالاوأ

 :كام الفور :ىضمةرفان كو ازاتس انكدلب لآ زفاجلل |
 راقب جارتلا صواب اورملا لرقم: تلياز علاوللال |

 هيو و لل ول ارت احلا نحل 3 اهضعب
 يصل و -- َريعيلارفسأو. 3 :ا لجرأ ا١و.ةيىلا

 ُةناف را ا 0000 و يق. :- مر 1 |

 لاقبو. اتيرتطس نبا ةولصاو اص تا رجال رظعا|
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 . قرشأو 00 ةهجو رفسأو ٠ رانسإلا ىلا اهولؤط 8

 راص ةرهش كا تل | رانسإ 2 لذد لجرلا رفسأو

 نم هلا غيم رغشإو . تّدنْشا بر او 111 اًيقرو

 .داععلا نيبتثع ر لبالا تت 50 ةنع اا رعشلا

 .راهنلا ضايب 0 يارس ىلا لجرلاو ريفسلا فو

 باط انالفو . ةكرادت 0 ند دا .رثأت دلجلاو

 5 رف ستسأ هأ رأت ٠ لبق هل كاك موي نم كطلا هلع

 رهرننأو
 اط ةازرملا رفستشاو ٠ ثي»هذ بالاك .ركفخأ هسار 7

 اانسلأ جذل لخفالو ليق رفاسملا رفاسلا * رفست ن
.- 

0 0 
 : اههج و نع تونا يا سلا نا بلط يأ

 )طقو. ملا لبلق يارفأس ٌسرفو٠ 00 م

 ركل اعقب

 رئاسلا 2 رك حج نك 0 5 0 نءاي

 ” لاا ريخ نيرا لوقو :رفاوس
 رقأس ةناكراهنلا ءونخ ةيقب يف ةنم لكؤيإ ام. ىا ةرفاوس

 ركاوب ءادغلا ريخ ناديا ٌةدروا ام ةيس لثَلا لصإو
 وبث لبق ماعطلا نم رصبب ام يا ةرصإوب ءاشعلا ريخو

 اننلا ةفشاكي ار دا راب ةيسقاو

 ج رفاسلا كوم

 قر 5 رذاوس َء ءاشعلا ريخ ةيوهجلا ةاورلا رااو٠ .مالظلا | د

 ” كيلا نق ءابطالا لوق .ةى

 و ماعطلا قر. غانو لو هاشعلا يف ساعتي لو ءادفلا
 زوصنلا تال دتعم يف علؤضنلا 1 مانملا دنع لك

 ناح اذا الا ضرما ةقرطي ال ناب اك
 نو مدعم ةنأك مورلا ن ا ايعبا اةرئاكلاو . لجالا

 جوسل ةرذ كك تاوصاال ١ ى كثمب ؛دحا ةنمو . برغملا ِق

 هد حا ىريرحا

 موقو ١ مبورغ دنع | طوس عت ا سن | ةبجو

 اا اراكسلا < صحا دا زقَس ؤوذ كلا ةرفاس

 ازنمب ريعبلا فنا ىلع عّضوُت ةدلج وا ةديدحو رفاس
 راطخ ىلع مخ ناك اهيروا# كاوا كا
 3 ةروللا ج امامز 4 4 ريباك راديو اراعلا

 موألا تيب جدل | عاقيأ ةراغب ةسلاو ةرافسلا * رعافسو

 بابرا حالطصا يف هماقمو ريخسلا ةفيظول ةراذسلا 4هو



 كتكاؤس

 نواس يأ ةلعتسو ال تفل لالا
 ةمدآ ماعطلاو .تاحارجلا وب ترثكل جرلا لبغس

 هناا وا ةسارو' .نمساا وا ةلامالاب||

 لبس يا لبغسم يش * اهسبل عردلا]|
 ١ ٍِس كو لوهججا 0 لجرلا د كغ - 2 ظ

 *تابن ىداةسلا *ةنيمس نبللا نم ةيوار ةدغاس لاصن|

 ىلا دعم خس رطمب هللا ةضقا ا نيللا رطملا دغسلا |

 ةدغاس ىنعو ةدهسم لاف #١4 ”عابت أ دغمو٠ .نإل ر طفأ

 2و نترك هع ده قد كتوم » 0 غسغس

 1 ةعسوأ ماعطلاو . ةجرحد 35 1 بارتلا ٍفوأ

 اينو . لخد ضرالا ةيس غسفسن * اًنهد اور ةساروأ
 تك

 لخغسلاو لغسلا * 16 ناك له لد لذس

 وا ءاضعالا براطآملا وا جاوا قيقدلا ثلا ريغصلا ظ
 ص لاقي. ءاذغلاو قالا ا | 3 و زهجلا درجت

 سرف بتايضل لدنج ن؛ ةفالس 3 اق ٠ للا نوي لغس

 لوس الو ىنفأ الو ىتسأب سيل
 بوب رم نكدلا هي 5 يفق ءاود قف ب

 1 ا كوع ا هاج اس م هكر ان خس

 00 ةعرج كمل سل |

 2 اًنالف غسأو 0 مكراك لوهجلا ىلع ءمالغلا رف 07 ٠

 ل يااا ىلع اللا لش ىذالا هيلا

 الب امغرا نادت 8 اًعذلا 000 ردصم 1

 دفا مسكو مسا + هاذهلا يتلا ريشلاو
 دمعت ندبلا +: امالفلاو كك

 ٠ 5 أهدرغم ةبدرلا ةيذغالا ن 2 5 3

 طاخسلا نو عشب لآل ش

 ةغنأ للا بو 7 هز ذللا ةبرقلا ةعانقل | -- ىغس

 م ف 6 تفس

 0 مو بارشلا 0 تس تسي تفس |

 06 0 7-0 تذسلاو: 0 هز تفز رلاكك شلل

 ام عضو هع ةحول 4 اعلا دنع تلا 8 ا

 يس
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 تونسملا * هلح دنع ريرحلا طوبخ الع رودت 33

 ةدئافلا لبدقلا ءايشالا نم

 لام يطعُت نا يو ةَّتاسا اب ةاماع ةهنفس الف جنس
 ادفع لادا وا نيزتذلب ؛ يف لام هل 3

 ل كليطعي نا دليلا كلذ ِ 35 الل: هزذك ا مخ

 | ا كرات لك هيلا ةعفد يذلا كل 08

 هب يسم نط لفم د يدا كفل: كلا ماسر برانلاب

 بنك ناجع 2 ا .جئافس ع ماكحإل

 جاور ةجحار يا حافس كك كلوا لي هب عفتني هلئاسر .وو

 ةنمو .٠ جيس يرطلا هجولا نأ لآ ىدح راك مث . ةوياسا |

 ةكرحلا نا ىلع اوعمجا ةيناساسلا ةماقملا يف ٌيريرحلا لوق

 | ىل ةراما ةضاضغلاو نيللا نا يا تفس ةوارطلاو ةكرب
 نبدلوملا مالك نم كلاذ لكو . ةهتفسل اك ةجاححلا ًءاضق

 | اهيوبه ةّكش ياعترلا هذه لس ٌدشا ام لاقي- 7

 أي هييس لة قتال الا رع
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 ةكفس اكس م 2 ةسنإ ملا 0

 ا كنا فس و 39 82 عمدلاو كةلكيرأ كك

 [ىا.سراوفو سرافك اوس ج ةغاس وهف رثعتم مزال
 ْ . يذلا رايثعاب حوفسمو 00 زامعات 3 لاقي

51 0 3 27 50-6 

8 2 
 حوفسم عمدمو بوذب ىّشحو

 اهالو .٠ هيلع يي ديال لع تاع [يياسن لجرلا َسأ ن

 |حاقسلا + ارو ار احناشف :اههلاتكو اكسو ةئانلم

 | ممليخ اورجا يا ) رادخ ريغب يل احانس اوّرجأو .ةلنزلا
 اًحافس ةأرملاب جورن لانيو ( معيب ة:هارمريغب قابسلا يف
 مهعضملا لبجلا ضرع خس ا باتكألو ,ةنسربغب يا

 ةلصا وأ

 ظ ىزصل | ١ منا حوفسلاو 8 0 8 ضم ا وأ ُةَغْج فلم

 فس ممدلاو .ةقارإو

 ظ ىدهو هما هييف نس و ظاغي ثيح ةلفسا وأ
 أ

 |* مالكلا ىلعر دعتملاو عيصفل او دلطعملا حاملا + نيل
 |بيصاالرسي ءل 1 نم 0 ظياغأ ١١ 1 كلا 1 |

 ا
 ا
 مع

 50 ا
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 ةنعس ج نطنلإو لزغلا اهيف لمي دقو .ولدلاك اهب |
 ةموشلا أ ةنومللا ةكرابملا ةيعسلا#+ةتصغوصع لاذع
 يول ام يا ةّعمالو ةنْعَس هل امو.دضأ

 2 4 8 م 5 0-0 2 هع - هر ا

 ةدسلا دقو ايف كديبنيو اهفصن نم عطقل ةبرق نعسلاو ْ

 نزلا ةتعسلاو ٠

 ناطقا ل نت قوف اهبوذختب ةلاظا |
 امف تت اذاف وادلا ف ىلع ةدحاولا ةبخخمإو ةلظملا |
 دعوت[ ارم لمالا 1 قم لدن انو اوفو |
 نيميدا نم اة رع نونا |

 مصفلا لبق ىراصنلل ٌديع ُنيِناَمَسلا-تنعس |[

 3 يضو.ةيمعلا نيشلاب نيناعشلاروهشملاو .عوبسأب |

 اضل يا ان هعيشوه نم

 * رفسلاو رهسلا ىلع روبصلا ٌيواَعَسلا -
 ىيسل اكةعسإو ةّدتمم لبللا نم ةفئاط 51 5 ظ

 ةعاسلا ةاوعسلاو ةاوعسلا * اضيا ليللا نم ةعاساإو
 ةعسلا سومانلا يفو . ةعبشلا ةوعسلا * ليلا ترم

 يفو ) ةعلاجلا ةيذبلا ةأرملاو ةآوعسلا ةوعسلاو . ةعسل او
 ( ءآخلاب ةعل اخلا سومافلا زن ضعب

 قادر و ( 41 )ايعس ىسيوبلا
 رشاب ةياءيس قّدصملا ىعسو»٠ ادعو ىثم لجرا|و. ليع
 تيعس و. ةبق رقع يفبتاكملا ازكوب تاقدصا|ليع

 لجرلا ىعسو . تاضق هي هل تيبست لجرلا ةجاح يف
 سيلا ءرما لوق ةنمو .هايصخب "متهأ رمالل

 ليوم جن ىعسأ يننكلو

 ىلاثما لّتؤملا دجلا كردي دقو

 هل ايعل ىىسو .هب ىشوو هيلع : ةباعشو ايعس هب سو |
 ةمآلا يف لاقي . تر يا تعب ةمآلا تعسو مل بسك
 ناسنالل سل مثلا ةروس فوة ةرحلا يف لاقيالو ةدةماك

 ةمألا ىعاس * حرالا وهو لع وا ىَون يا ى ماب ام آلا

 آلا ةاعاسملا 4 اووكت الوم مج رخو ءاعبلل اهباط ةاعاسما
 دع أو .ةبلهال يف نعاس اما ثبدحملا يفو.ةآمالل
 ١١ كاذفسا اةيبدف الح ياعاسو:ةنأعافن /ذور

 بىمفس

 01 هج عادم وب ةويلطاوباوسمأو سكي
 ضعي ىنعا اذا وسفن نعوب يردي ام للا نم ةفلك
 0111 كلذ نملك اماةياعينلاو :ةنم قيام قتعيل
 رثكاو ٠ ناك_موقو ما يا ىلع يلاولإو ندف مسا يعاسلا
 هرهبلا يعاسو .اهتابجو ةقدصلا ةالو يف كلذ لاقي ام
 نيدأوملا دنع ياسلإو . ةاعس ج مهسيئر ىراصتلاو
 * .ةجاح يفرَخآ ىلا ناكم نم لسرب يذلا لوسرلا

 عاسلا حورقلاو ٠ عاوس ج يعاسلا ثوم ةيعاسلا
 باعسلا# رخآ ىلا ناكم نم ذنب 2 سطل

 وتعل اين لملا نم دبعلا 5 امو ةياشولاو ةيبفلا

 ءدجت ام لاي. باقنلاو فّرصتلا ةاعسلا »< كم اكهسفن

 لانو .ردصم ى سلا #2 ةبلقلو ةفّرصت يا ةتاعس هيف

 ءانع فرصنا اذا قبلا هس عارسالا سلا تايلكلا
 ةرحلاو يضلل ىتعب تراكاذا يعسلإو .اًعرسم بهذو

 هيلا ىعسي ةلعج ةاعسا ماعسإو .ينملا يا يتنبلا يف
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 نع ناكأ 3 هللا ركذ ىلا اوعساف وحن 1 ب د

 ب سو ةرخآلا دارا نر« وحن مالل اب ىّدعتب لمعلا
 داب و5 3 رسما ينال عوض و يسلا ليق : ىهتنا 5 0

 ادع يدلا ل اهلا :هققا ةيسيو + ةنم ةعدزممأ قامملا
 اذ ةعسو ةّرلل ةيعلا * ايظب وا اعيرش لجرلاب

 فّرصتلإو كلاملإو يسلا يملا كرما ربع زتعلا

 ٍ دجلا عاونا م ةالعملاو ةم ,ركملا اهلا“ و رعاس ج َج

 مالكلا ١ ف يي انملل ةدحأو اللا ا ف 1 رعاسم

 دان وريفلا ةطاغ 4 3 000
 تى

 ص

 ب مهبل 100

 دوا تاو

 بم عمال 5 213 01 "

 هعمجو ىبغس قو .٠ نابغسو د ٌبغسو بغاس وهف
 يلا لوق هبلعو .اًتلط» عوجلل هل اعتسا روهشملإو .ياغس
 ٌئودعلا ناد نب سارف

 انا فلا ىربرع حا لدا
 ُرسلإو بث ذلا عيشي ىتح ب مَعسإو

 ليبلو شاملا تعغسلا + ةعاجلايف لخد لجرلا بغس

 نيعلاب بس ياام «رووشمال ل



 نعس 22107

 | 00 ,ااذاف ةدصابلا بيشالا حاعصل | يفو. ةيصانلا | ( اساق) طعسملا *اهؤأكذو جيرلا ةدحو ل درخملا نهدو

 نوعان اور ينم ج دنع ا ىفتالو -عيضالابوم | ةقييشسكو طوطتللا وع لمع ا (اوظل ١
 اخ تفوح لاو م تيرت طاتسابج# كهل اهيااشرتلا فنالا فا
 | ةغبلا ناسا ئدرأاا وا ماعطلا نمرسودا| وأ ملم غسلا -ععس ظ

 لوس املا مدخل ةاعمو زل عي 4 لثم ماسلا ةباصا حوعسم ماعط# مسا عيعسلا * ةنمأ

 « طغن الكس ( لع باب نم ليس باوصلا 39 ناقيإلا
 أ ب ةبأاذك ص ىأةالءسلاك تراص :ناطياف منار لش هبا انمي 07-0 1 ةفعسإ تجار ع ا

 [لاعسو ٠ لاعس اهب ةقانلاو قّلحإو لعاف مسا لءاسلا | تفعسو . فدك ث عفن اًمَعَس فعسب ورافظا لد
 | ةدام ةعيبطلا اهب عفدت ةكرح ل اعسلا# ةغل ابم لعاس تناكأ امو 5 تقع باوصلا ل.ةو)لوهجلا لع لبا

 اال ةءءلهن للصم يل | ءاضءالاو هيلا نعيش دام ن2 هفضل اذن ناك تالو وو "يبصلا سار 2-
 ابل تالي الإ ةقزو رش ثابت(ىلاغتلا باوصلاوأ) | ةنعاتنو بيلغلا هبوافأب هه خو كدا

 || * نييايلا صيفلا لكلا + لامسلا ةقيدص قوعيو (لاقدزشؤاعنو فافاصنم ع وديا
 [ناليغلا ىثثا ليقو .لوغلا ةالعاو ّلعسلإو ةالعسلا ئيدعسلا ط
 ظ رخارلا لوق هيلعو وزادب قدفلا انفعاشالال

 اانخ ىاسلا لفي اع راسل نئارع كبار نع حو ومما كاد دقلاوب
 رخآلا البق .اهان داو اهاضق ِهيِجاَ فعشإو ل انبراقيأل !
 تاسئاب لطع ىلا يرأيو 9 واهابو .ةنكما ديصاا هلو . اندوثلا فعسإو
 يلاعسلا لكم عيضارم ثعشو 0 ةنمو..ةدطانس نسف ةقعتس ا (قولشتاب تونا
 || ثبخا حاوكل ا يفو .اضيا نا ةرحاس امنا نومعزبو ضرافلا ريع خيشلا|
 لاعشلا عضوم وا قالا لعتسملا + يل اعسلا ج نا ينتنعسا دقف اب تيضر نيل ظ

 زجاراا لوق ةنمو.ةنمأ يفعست ل ذا ىعسملا ةيبخاب ْ
 ءابللاو:لعتسملا ف بمدن . ةاشيش قمو رة نم كلاي |فعسلاو. لذنلا:لجراإو ةعلسلاو دصم فلا

 ظ زملا ادزا هاميفلاو | اذا لاني اميتكاو ةتروؤا قنا ديرو ضيا
 | راسل ارطارط ناطرد اهايطنم مسيربعيلا مس | اضبا فعَسلاو . ةبطش وهف اًبطر ناكناف ابا ناك
 ظ موعسلا + بالا رلي قف ةيقرطو اعيرسلا 0 معسلا | برجل ل بالا هوذا يف آلا دو.فوعس ج سورعلا زاهج
 "نبني رعاشلا لوق ةنمو ممسلاروسن يفل | قونلا نم ليلق لالا يفوهو .اهنويع رعشو !مموطرخ ةنم طعما
 ظ جايزابلا ضيا ةبويشم لا ناطبلاو . امون ةيزاغت | رمتلاوا غلا يف برها ةلغمو.اّبل اغ قونلا يف هاف
 ديدشتب ”ماعسم وا ماعم ليس * لكع ينب نم يح | نم سانلا عئابطو تيبلا ةعتمإو رابكلا حادقالا اًضلل
 ظ ا ١ يناءوا ,كولم نم غلبو داج ءيبث لكو. وريغو مك

 0 للعلا نهنو- 10 قع غ]ونرلاب نق ا - جرت ”حورفو ةلا يسع +7 عفن وهف اهيكلم ٍرادوا ْ

 |ريغلا يا فرصلا بارشلاو كَم ولا نعسشلا 3 ا + لذغل ١ فعس ةدحاو د .4(جوو ”يبصلا سا ل

 ٠فريع مبارش موي يأ نعس موب لاقي ةنمو .جوزملا | ضيبالا للا نمو . فعسلا وذ ل اجلا نم فتسألا
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 دع راس

 ةمواتم هرعاتتس راو: رف لغاومتتا قفل ايئردتإلا |
 هريخو بطلا رهشو: تدقتازانلا تركو رمات#لع

 ضرافلا رم ذيشلا لوق ةنمو . لهتشا
 اري كلف ٌبحلا طرفب يفدز

 اًرعست ك اوه ىظلب ىشح رأو

 ل1 ةاولغتما مغاك اوك صوصللإو . ورعاسو ْ

 را ةعيبر نب نايح لوق ةنمو .ارشتنإو اراك برو ظ

 يعءاطلا |
 .دنلاو رفانتلا رعتسا اذا. يقاوقلا سالحا من انإو ظ
 بطلا ةفرعم يف ىراصنلا مّدقمو رانلاو روذتلاروعاسلا |
 رانا ةروعاسلا *ريغصلا ىزعملا يدج ةماعلا دنعو |[
 *عوبجملا ةدشو رانلا د حاول ا ينو عوجلاو ُبحلا راَعسلا |

 تعوض ودجر د اقراكنكماسو لنزع ووطن رعسلا

ثل | هيلع موقب يذلا رعسلاو٠ هيلا ديدش يا د ره أ
 ج نم

 عوجملاو نونجلإو حلا رخل او ةيضَرَلا ضراوعلا نمأ
 نونجارعسلاو: ىَرع- جنون طارعسلاو. ىَودعلاومرَتلاو أ

 هانع يف يل رعسو لالض يف نيمرجلا ناربقل | ةروس يفو

 ريعسلا * دأو كالا ا لا هبابش ةرعس يف ةلعف

 رانلاوهف نارفلا يف ريعس لك تايلكلا فو. ةروعسم ين

 انياريطبلا يف زوق ماو :تاساز املا تنزكإو

 تتح

2 

 ا وعاصم دعو 5 هم ه رابع ءأ 2

 . هب ناسف 17 راعسملاو يلو .٠

 ا داعيا يف ل1 ةناكض ةيمرتلا 8 قم اا ها

 ل1 لزتولا قطو افا دعا و قايعالا خمنوم : لوطا
 2 0 رع ةملكو“ هل ربضالو ةقّرنتم ةياوق جماعإ

 نإو لك الا ىلع صير 5 ”مصو لوعفم مسار وعسملاو

 ايا ةئضفال يا ةروعسم ةقانو٠ ةنطل

 س.شلا عاعشو عيل | ةرورعسلاو ةرارعسلا -رره

 ة . ةايطا ةرارعسلا حاولا يفو .رةّوك رم لخادلا
 تملا

 85 ب ا ف اهاعد ىزعملاب يقاراا عسعس

 11 .ينفو مره 202 نهد اياك

 8 طب أت لوق ةنمو٠ كوول انك ٠

 تك نم .ةزبخ وأ رةرغ ىلع

 ا دق يجب ونلا: لاارب كااطا
 ةىعخا نيشل اب اهشعذت لاله و 3 ىورو٠ و ىح يأ

 وعب . فيذخ ولح يأ عاشعش لجر وق نموه لاق
 لوطل برضلاو نعاطنا جام لازن رنلا باقي راص ىتح

 ثرسغاه4و: كالو : أح تعسعستو كلذ ع هت داع

 نانسالا نع ةتفش اًرينك اَقلَح ب ام ىلع اضيا قلطي ةناثللا دقت راع(
 يلاحتلا أ ىلا
 ف هلكدا ا لفشل ةظفش 31 نما هل

 يف غل | ع ةطعمأو 2056 ىنغبي < ةاودلا ةطعسا * ةيننأ

 ةعواطم طعتسإو .وغنا يف هب ةنعط هعرلا اًنألفو .وماهفإ | ل اقب .ةت جو رمالا لولو 3 اطل عزام فاطر
 :ةظعتساف اودلا ةطعسإو ةطعس لاقي. طعسإو ظعس

 طاءسلا وقنا لو ةقانلا لوب م ث لمقل ١ طعتساو لاق. .اريعس مهحي ىفكو ءاسنأ| ةروس و٠ اهبطو رانلا ْ

 طعتسي يذلا عا ةاودلا طوب 1 | اهمّدحو جيرلا ةلكذ تّرعس لوقل كنال عيرصو تبهر لثن هوه شنخالا

 | اهلي ةلاعس ل ,دحلا فو تننالا ف غنيم يل

 قشني ام نيدلوملا دنع ضبا اموجلاو .ةطمتساوةاودلا ريعش#و# .ةانعلا | دارملا ناف رايعسو لالخ ْ اي دوقوأ|و

 جرلاو ريخا يدرد طيعسلا*غبتلا قبقد نم فنالا ك *« ةصاخ ةراع ينبل ناكر مد مسا (ريعس حاوصأ ١ ٍقو)

 ةنهدو ٌنابلإوءّيش لكن موا اهوحنو رمح نم ةبيطلا | رّعسكاو .بحاشلا بصصعلا رهاظلا مللا ليلناارعسآلا
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 كعذدت

 رعاشلا لوق ةنموأ |
 : قفا واح *تلخن اي يافع ْ

 نامزلا اذه بير نمل ايثرَأو
 لاغبالو 5 وعش ىف ادكعر لاح !ةةلفارم دعسإوأ |

 دك 3 هلو 5 ةماعلا .دوعسك نع أونف ةحس امك د ا

 هن ادعس تلمأو ا تاب وهو نادعسلا باط يارلا|/

 يأ نرالف ةيؤرب نالف دعستسا لاقي .هل ا دع ا

 ادعاسلا * هل ادعس اهدع ْ

 وقرا نيب أم

 الل كل نع ع دل ةدعاسلا * ماحانج ريطلا|

 ربل ١ ىلا وا رهنلا ىلا املا يراجم فو دعاوسلا ةضاورأ
 50 6م يف نإللا يراجمو ظعلا يف الا يراجتو ا
 ساخش وا وديدح نرم دعاسلا ىلعأ
 غي لكلا هب بّرضب يذلا سف وبا وه ئدابالالا
 ل امدا يف ةبيغ دشن هيف بسيط ىداسلا + طاش

 رومالا ةنواعم ةداعّسلا * اطامدنا رسع يتلا حورألا
 دنعو٠ هاشم دض شو ريا لعف لع -.انسنالل هَ مالا

 نينا دْسلا * ل ايظمت رباكالل لان ةلكتيدولل
 لم سو يس اي ذو ا ضقوأ

 امهو ماع ارك ناسنالا كمل .

 نهو . نأدضعلا يرهو#لا فو. تنكلاو

 ةدعاسو. بهذ وار

 كعسو ٠ ا 54 خه نم 00 هذهو ا دعسو 1

 كعسو رماعج 1 دعسو ماي ل دعسو كلكلا كدعسو ةرشان

 زانق
 فو. عارذ وحن نيعلا يأر كبس امه ن نايكركاشلا ْ

 نسيق دعسو مي ك.-عس يو 071 دوعس برعلا لئابق

 .رلهس ونب ردإو لكب لذملا يفو .مهريغو ةريشعلا دعسو
 نع لؤخت لو ناكو ىدعسلا عير نإ طبضالا هلاق

 مدي لف ىَش لئابق يف لفتنإو هل مهلماعم هوسل موق

 2ك كمل عبدا هذه و نظم له 5 عرابلا ْ

 لزا هم نم رلذنم لك يف نا يا٠ ميت نب ةأنم دمع نإ ْ

 ةلوق هال هموق 90 مهيف د موق باز

 تراكم لك يف ةرشامملا هون دوجوب وشل

 ظ

 ةنم مربيف دعس ىدب حجج ودب داو لكب لاقو هموق ىلا عجرف |

0 

 |كدعسأ هلا ةينلا ظنلب كيَدْعَدو كي ملوقو
 دي , ما ع لكلا يف لوقو رداعسإ دعب اذاعسأ

 ايش د اه سين ديعس ما ىوربو )
 ١ ةلصأ 7 زيف

 ظ عجرب 0 لعس 0 37 0 ان تو

 ٌنسحا | لك و اذيدغ اعز 0 هلع عزجل . ديه

 اخ. هل اوق بهذف : ديعس ما ا لاقي 3 هس

 ظ و نيقيرفلا دحا يرييعت بلط ُْ 27

 ١ ىكاهلا دكسلاو هاك ناكلم ين

 يا د مرالا ينل ر ارص دعو كاجو

 مو -4
 ا ناك مغص دعسو

 0 ع ةنال ريخملا حابص ةبّقلت ةماعلإو

 ا فلم ل لضنا نم تم : نادعسلا 4 مسأ كعلم

 ا اه لائيف 5 يدثلا ةلح 4 1 ا 4 لبالا

 ادعايإ كالو عرق لذللا هنو
 ىنعكب * اكل هيلع رخآلا ل ضذت و نيثي رفلا دحا

 6 داعسإلا مسا 0 : برعلا مالك ن م سي ١ درالا

 || ةنادعسلا * ةعيطإو ةّكسا ل ةنادعسو ةناحمس لاقيو
 ا ةدتعو ( اهنيعب ماج مسأ وأ ( ةماخنإو ريببلا كر

 ندو. اهرانح تسالا نءو .ضرالا ىلت يتأ١ عسشلا | حب

 اعيان ادعس جاملح ودا ةنادعسو . هتثك ةدقع نازيملا

 + رافظا اهناكةياجعلا لفما : خاض اًديبرتسا ادمتسلاو
 دعسلا وذو رهلا ديعسلا »*

 | هسا اذ ا دوم

 ىلا كفاله .ةدوعدلا

 دكا كنب د ةديعسلا #3 صين | ةنيل يأ ةنيللا عبر د

 ليفي هني ملا 2 ىوزالا هناك تدب
 2 مصر

 00 1 هيي ود

 8 اجرخ 0 2 ا

 | ةدوجت م 2000

 أ رع

 ْ لا ةبوسنم نع الل دورب ند تيوب 0 .عسلا - دحا

 | ريعبلا ذخاي كا نيا # صاعلا نإ ديعس

 | املعشأو اهدقوا ا اهرعسي عمرا داون ولط
 لجلاب هانرعسو .اهادعإ هيرج: لبالا ريعبلاو امته

 .وا ارش مرعسو ٠ مانضضمإو مانقرحأ | ١

 ؟سأ/

 || نبا لاق .معس



 دعس نطس

 ةدّطوم هله دل نيطاماو |!لهرو دش للعم! انلجرلا لاي
 7 ا لسا وو هلك الماد ,لطنا !لوفن ةماعلإو . بلا ةبشع نم عونصملا بارغلا

 0 طب وا شطبلاب ةرهق وا بثوو هلع لاصا ةدحو ةآج كيسا لطيسقي ا ةاجو ٠تهبو شهدنا ىنعم
 وطخملا دبا ٌسرنلاو .رثك هآملا اطسو ٠ قوف نم | *لساطل اكونت :رملارابغلا نم لاطا.سلا + يش ةعم سيلو ظ
 | يارلاو .ةقاذ ماعطلا ٌنالفو. ةسار بكر ٌسرفلاو فصنك ةقالع هل لجرملاك م نارام
 مو رْثَولا نم اهيف ام جر ابجريف هدب لذدا ةقانلا | جةيسرافل اب لطَّق برعم وهو ٠ نيتورع يف ةبكرم ةرئا ل

 اطاسم ٌءاطاس +: ةقانلا جننت ل جَرخي ل اذإو.٠ للا هاما لطي ١ ليوطلا لجرلا ضيا لطسلاك, 0
 ةري يذلاو وطخلا ديعباا سرفلا يطاسلا د دّدْشِأ |لطسل 11110 روكذملا هن ءانالل لظسلا
 لبا ىلا لبا نم جرخ لتغملا لخغل إو هرضح يف ةبنذ ذا ج ةيمجعا نفسلا نم ةنئاطلا لوط الا ## فورعملا
 ” يافال ايلغاعم قسرالا سي ليام ل اقع . ليوطلاو |( عونصملا 5 50 5 كو ولالا
 يدب عفربو ةراجر ىلع موقيف ليما ري :انس ىلع هلبالا ةماعلا دعو هيَرأأ ةيشع نم

 ىزعملا هب عدت توص مسا عم عس ع ايكينفلوب 1 000 لطف ةءطسي بايلأ ْطس

 .لاسدلا تعشنإو . ططقةيثلا بسست- :يصتس :٠ | ةديدحل راعسملا ماطسلا * ةدلوم وا اناطس انوا
 ” وول جاوريعروازد ارش نم بسن ام لكحل كي مزارع ماصو دنوردا|ورانلا اهب كرت ,ةحوطفم
 زئاجو غّوسم يا اذكقلا لبق لوصالا سلو تهيدلا اذ نطل كثملقلا
 ١ طورت هذا سواسلا هةتستا. + | نجلا مدع نألاو راعبملا ءاط نبا ماطس# ةدرفم
 اعل دتما بيباعس ةف لاسو ووو طخملاو لمعلا ظ رعاشلا لاق

 طوبيخماك | ةىىماكحردب دق اجبلاب

 مو .:( ةروفكلا رثبلا ةرسلإوريسلا بيعس 1 ب يف كلما هليل
 اال فر سو فك و راعسا مدس موقلا ةلخلو مطاسا ج نحو هلها يف يا

 روغو ناوز نم ةنم جرخ اما اما معمدجم وأ مهارشأو
 1 ةرهز طير ةشازلا بلع تاجازتمسلا اا ةينا ناطس الا ثيبخلا نطاسلا بنطس

 زو جاو ىلا نازل قزب. قو دروب فل ريغلا ىلا | * عقترملا وا ىنعلا ليوطلا لاهلا نم 56
 ناعلإو . ةدّيلا ةغللا هو داصلاب رتمصلا هل لاقيو .ركَدلإو بادلا اوفو ةيراسلاو دوملا ةنا ىطسألا ظ

 عاجنلا ميركلاو رطاشلا رتعسلا * اياز نيسلا لدبت ايلانانزلاع بوم ييتلاظعا الأ لم ةلاوفأ يو

 مصفا وهو ضيا داصلاب خيرتغصلا لاقيو ,.نيطاسا م لافيو .ةدئاز نودل او ةناوعُم وا ٠ ةنطسم
 سو ةنلدمَءب ادوعسو انس دعس اموي دعس | ةناوطشال اب. داري , دقو. اا يك ترا

 ايغنن وهف: يف ٍوْددَص هداك هب دو لوهجلا ىلع ةيسرافل أب نوُسأ برعم و. ةبصنخل اك ةغرافلا ةبوبنالا

 | دمللا يلد تاي ظفللإو  ينادلا ىلع دنيغسو والا لع ظ ىلع نيسدنملا دنع ةناوطسألا ىلطُيو .نيطاسا ج
 دبع وحن دحإو نمو لوعفملا ظفلب ةّرمو لعافلا اهب هيفرط رم ناتيزإوتم :ناترعاذ هيب طيح لك

 + ةريغك درع ءاظنو رومعمو رماع ثبو بتاكمو بناكم ين و وع ”جعس امه لصي ناتدعافأ
 .ةناعا ضيا ويل ةدعساو .ةنواع ةدعاس» هيلع ةدعاس | .هيتدعاق نيب نيطس ىلع ضني طخ لكل زاونم طخ

 ةن'"1



 عطس رطس

 *ريطاوس ج رهللا هب عطقب ام روطاسلا * باّصقلا | اضرعو ًالوط ماسقنالا لبقب هيسذلا وه مدنع قا
 | رهغلاو بائكل اكءيثلا نم ٌتفصلا رطسلإو رطسلا *ةرهاظآّبطالا دنع داوم طسو .ةطفملا ةتباهنو اًنعال
 رظملا» ج ارطس نسرغو ارطس بتك ل اقب اهريغو ةدحاولا طسبناف ثابتلا نم شرتفا امو تبن حطم |
 نإ ةنمو .راطسا عمج فو ريطاسإو راطسأو روطسو | طسيتلاو طسينملا ليتقلاو ةدازللا ويطسلا + ةحالسس ظ
 اهو .اًيذك اهوبسكأ هاب ةايشا يا نيلوالا ريطاسا الا اذه | الف افيعض دآوب يذلإو رقنامز وا وف.ضل ماينلا طبلا|
 | كيداحاكةروطسا عج دّربما لاقو» ٌرم ايراطسا عبج عيبر يس هبو .ايفلتسم لاازي الو مايقلاو دوعتلا ىلع ردقيأ
 || لصالا يف وهو ةباجكلاو طخلا ضيا رط- دلال ةثودحإو | ”رظع هيف نكي مل ةنأ ليق .روهشملا نعل ا نداكئونذلا |

 | لوقت . ةينمألا ةرطسلا * مغلا نم دوتماإو ٌردصم امك ةووط ليجرلا !ودارا اذا ةلها ناكف هشار ىوتسأ

 | راطسإلا * يّينمُأ يا يترطس دعاسي ؛لواًنالف تعجار اذا الا دعقيال ناكو ريعبلا ىلع ةولجحو دلجم د
 0 و روطتسإلاو روطألاو اطسألاو جرخو ةنس ةياغلث شاع هنا |و.عز .هل اصوا دتشتف بضغأ

 تاياكهاو هل ماظن ال ثبدحلا يف لئعتسُأو. .بتكي يا | نإورثونا مابا يف تامو مرعلا ليس مايا يف دزالا ينب ملا

 ايف اهرسكو ميلا مضب السلا واقترب جا نبدلج نم نوكت ليق ةدازملا ةييطتسل | ج ىرسك |
 | ةئيدملا وا را وا ةضماحلا وا اهبراشل ةعراصلا ةرمفملا | طاخي ةافصلإو كابل د دوو يلا جعل «ريغ |

 افي ةغل طلسم ناخاللاب .ءامسلا يس عفترملا رابغلاو اوبمتج وذ رفسلل زوكو هلا اهيف عيدجل ! ةراججاب اهيلعأ
 ١ اوالغتو :زافسسلا اهل ةرطتملاو اءوطملكلإو-+ رطيسملا ربل ”ميظع لقمو مودلا صوخ نرم يصحو داو ا

 آل اخ. نوكيل ذَحوي عانملا نم ريسي ءزج ىلع ةماعلا دنع رّوححلاو طلاب ادا شاملا ىلع ةضورملا ةبشخ وأ أ
 رك اةكالالا [بانزا دبع ةرمسألاو 4, ةعنض,فرعت هل >3 . نيرولل ! مطل يف ”ةغل رحل اولا هب سبي ]

 ظ هب عابت : يذلا سارغالا وأ ضرالا | دنع خل طسملاو كك ”لعسبنم جسم فناو . لوعفم مسا ظ

 (ةلمسألا * نورئاجلا ةيلظلا ططسلا - ططس | ىادحإو طخ هب طب لكش ىلع : ىلطب فكيسدتيلا]
 ظ نيلجرلا ليوطلا | نم عيدجلا وه نيّيباسحلا دنع طسملا ىدعلإو .رثكا
 | لِيلق اذهو اًميِطَسو اًمْطَس عّطسي رابغلا عطس ١ ناعلضام ناددع هب طيحيو ردع يف ددع برضأ
 |. ةحيلرلاو م ١ عامشلاو ئزبلا افكو.رقتاو عفترا برضكن افلئخم وا + لصف ؟ ىف ؟يرضكن ايواستنا
 | ينل عطس لوقت ةماعلاو» [يببا وفم ةيدني عطسو ليتقلا حوطسملاو :عبرملا نمعا وهف 1؟ لصف ؛ يف ؟|
 أ. كنتادملا تراط اذا كلسملا ةحشار يدعط.لوقلو:ةس» طفل

 اًميطست ةمّطس# عطسا ناك امس عطسي لجرلا عاّبو أ ةعرص ةرطسو .بتكرطَس رطسي بتاكلا رس
 0 عاطسلا * عاطسل ابةسوريعبلاو. مطسب ةلمج | اناتا انيلع ”"رالفو .فلا نطير »# تفيسلان ةعطقو

 | يف ةفبو تيل دونعو رضلا لبوطل ١ لجو ةابخلا دمع هلع مسر ىا ساطرفلا رطس لوقت ةماعلإو .ريطاسالاب|

 نم مسالاو ٍعطَس ردصم عطسل ا * لوطل اب ريعبل | قنعا .رطسالا ةماقتسا لجال ةباتكلا هس اهيذنحي ططوطخ ْ

 دي وا كدب ىلع كدبب برضت نا وه وا هيديب عطس | نم لفتنا هسا ئوراقلا شلك امتكيا ةرابيملا رطشوأ
 هبرض توصيل انيدش اًمَطَس عقول تعمسو .زخآ | ويلي هيسذلا رطسلا دعب ام ىلا ءارق؛يذلا:نطالا
 لبوطلا عاسألا + عصا إو ليوطلا 0 زواحت يسأ رطسإو .هنءارق في 25 نلف رطسإو

 ص يضم .قنعلا | رطاسلا * بتتكأ رطتسإو . ىسا هيف كيسذلا رطسلا|
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 ىوذا يراسمو ىونلا ةيمارعاب تيارت : ةيارها ىف كارتسا لجرأ ١ ىرتشأو ٠ ء٠واو الأ هع رك اند

 ديا يرسل فرات ب ةيراسلا 7 دسالاو لعاف مسأ يراسلا دب قىرس

 .راوس جالب كيسرسيإ متاحا و ةناوطسالاو يراسلا

 طاسوا يف بصنت ينل | ةدعالا نيحّدلملا دنع يراوسلاو

 !١و نابسيسلا * ا 90000 عواقلا قيلعتل نفسلا |

 جمر س يف حاب 0
 | ]ولهملا 4 ةئنه نت يش 1 هيفع ميه

 ناباش و 0 يس

 مااا ضر - ةماق ف كلا نواف يربو 0 رخل ىلا ٍضارم ند ىيرسُن ينل ١ يف ءآبطالا

 بح اهخاد ةارح أ ةانع 3 لق ري ةعسأو رهزلا دع وعش هش 2 ا أب اك ارينك اًنله# م 3 واىودعلا

 ب ءيش كل | د« 0 0 ايلا ىسفلا ةنم

 كلملا طالب ايا ادا ةياتسللا

 كيلا فدع روم فدا ع قودلا نافكلاب ةلكتلا

 ينتبجتا لافي نكذيو ةفاتكم ا

 ل.دحي نأ. بّرضب .ىرسل ارمونل ا ديجي حابصلا دنع
 ةلواز.« ىلع ثلا يفاضيا بّرضبو ٠ ةحارل ا اجر ةقشملا|

 :ةتبقاع دمحم ىت> سفنلا نيطوتو ربصلاو رمالا

 نبا لوف انا اولا وشل اه عللو لراقا قيال لل
 ةنيمدل ||

 ل لد ينع دمي را تنإو

 م وج 0 اطقان 5

 ضعب ريس هلَدل | نال لكل | ىلا ضعبل ا ةفاضا باب نف
 نفاسانا كويل يارد لك اللا ريس ىرتل] قيل

 ىف لبقاف ةيبلحلا ةماقملا هي ّيريرحلا لوق ةنمو.ًالبلأ

 ةيزريللا د ىرسلا ١ شزربا نيعرف ئوزلااواخ نم ناحل
 ان اننا ركن م دلرملا اوبال يذم
 00 ةيرسأ ج لقنلا ىلا يرجي ٌروغص رم يِرسلا
 نم ةعاهجلا هيرَسلا + سايفلا ىلع هلبرسأ هيف عمسي لوأ

 اهمال كلذ 5 انك ةءلعترلاو ١ ةناثلت ىلا سفنا ةسمخ

 .شيجلا نم ةرانخم يا ةارتسم ةعاجاهنال وارقينخيف يرسن [
 كلذوو ةعبرالاو ةثلثلإو ةيرس ابقوف اف ةعستلا ليقو

 0 . شيجلا نم ةعطق ةّيرسلا حاعصل | يو .ةعيلط

 ٌريغص لصن اضيا ةيِرَسلإو :لجر ةياعبرا ايارسلا ريخ
 ىا ناكم مسإو اردصم نوكي نا لصي ىَرسلا *رودم
 ةماقلا هي يريرا لوق ةنمو .راسم ج ىرسلل نامز
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 *ىّرسلا ةيارشل

 اب هيب ىّوادتي ةراصو رداوس نيب ةبلخكلا بح بر 03

 اًباسيَس ورعش يف جاجتل | نب ةيؤر ةلعجو . ةناذملا ىصح | * تابارس ج 3
 ىزيشلا وا سونبالا وهوادوسا رت مما ىلإ مسن

 يلا ةنم لمعت نت وا | هلاقما نمو ٠ هارس ينم

 2211100171 ا
 ' كا هوا كلا فاننا ةاوسألا - هيلع

 لع دعقي نيكاكدلإو ةئفدنملا هايملاو نيدادحلا نيدانش
 ةآبرغلا دوا ةيلقشما لمقو 0 ةبطسرو 2 عم

 لوة ةنمو .نولئاسلاو هارقنلا هيف عمم عضوم لب :

 يل ا اذه كارلا ا ارفعوا

 ديما ا اعلا ا 0

 اطوح | ىلعا نوكنف اهضرا مدرتو 9 طاع

 ةروس مد ةنمو٠ .ةطس ارطس ةرط َ رجس ينلا م طس

 هس تلعسب يا نوطس نك ره را 0 ك4 .ثاغلا | ة

 نينلا 2س لوذل ةعاعلاو :انقاهف ثراص
 اذا قيراط

 ضيا همس و . كلذ 5 6 وهو هي يف ةطسب | ن

 سرا ليحلاو .اهاّوس يح 2 .ةعبض و هعرص

 .عس ةعواطم معسأو .اه وس ةحوطس مس ونا عم

 . وردرظ ىلع ىت ةاَثنياا اذا 0 ععست لوذن امل

 2 ايهدارغ 0 انت لعن دار اراب

 ىه ءابكحما دنع 5 او. حوطس ج ءيش يع

 اهضعب نوتكي الف ءاوسلا ىلع هئازجا عيمج نوكت يذلا
 عسل او..اضيا ظينسبل !هل لااقيو ٠ ضنخا اهصعبو عفرا



 قره تاب

 *مؤب ورو مداس موقلا كناووتوم كازو ةاّرسلا

 ةورسلاو ةوررسلاو ضيا ةورسلإو .وزسلا ةدحاو ير

 + ج ةليوطل | لصنلا ضيرعلا وا ريصتل اريغصلاا مهلا
 ةدوداهو نوكتاط ل واذ ةلردفا انه ةورسل او .لاّرس

 ىا مفرش يس ةّورملا بحاص يرسل 90 ابلصاو ْ

 بئيرشلا«ةيشلااووشإ لك نمفيالاو ةورب فة

 رعاشلا لاق. علا

 سن لاجرلا وردوا
 الرق ارسال

 .ةترتخنا ١ ذا يثل | كنيرتسا نم ةقاقتتشا نوكي ن ا

 جءينلا ىلعا يف يتلا ةاّرسلا نم نوكي نا اضيازووأ
 + "مان دان فهن وهو هاوس ىرسو ةاورسلو يرسل 1
 وراس ضرا #ابارسو 2 رس جاي ردا تي ةيرسل ||

 رقور يس كلا ياأ
 ةيطب وا ةيدر ةيشم ىشم كورستو ٌنالف كورس ]|
 ءايعا وأ نا ره ند

 +*«سيلت ليواشلا هنبلا قا لورسف هضرسا
 برعم مسجلا لفسا ىلا روما رتسي سابل لب و سلا
 .تدليؤارسل جرد دقو ةدنوم فرو ةينراشلب راو

 لوالا نمو .ةلاورس وأ لاورس عمج لبوارسلا لوقو
 بطلا يبا لوق

 يلايذا نم دارزلا بذج ول
 كوزكل فرن هو عنج

 رخالا لوق يناثلا نمو

 ةلاورس مارللا نم هيلع
 رفطعتسمل قري سيلف ْ
 .اهديغ ليوعف مالكلا 3 نشا ليوم عججوم لبقو ظ
 فردا لاك نفل وك وا اعف ريكس تالثخاو ||
 داحالا يف دجوت ال ةغيصلا هذه نال ةيجعلاب ل مح ظ
 الكل عو . ةيبرعل اب هل مح :خجج هنا لاق نمو .ةيبرعلا| |

 ةعيصللف يع هن ركوب 5 ىلع امأ 38 . ىدصقالا عيبا ةغيص

 ةيججتلا نيشلاب ل ورشا: ينام كاع ةروكذملا
 ها

 ا ا + ثاب يباع 3 0 قو
 ورثت ةباكيو نب وعلا نيقحالا امك داق مناط

 لبوارس ةناكشير اهياجر يف
 ليوار لا يف ةغل نيواَرسلا -ن 1
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100 .رسو ةيرسو مر يرسل لجرلا ىرش
 

 هب ىَرسو .ليللا ةماع راس ( داب ) ىرسمو انايرسو

 يف مدلاو . ضرالا تحت بدرجلا قرع ىَرسو . ارسا

 / ولد رول يل ؛هاقلا ”هعانم ىرسو ٠ لسلست قورعلا
 د هب

 ا 0000 م ةيراج 3 يو. كام ميلا

 ايليا
 | 1 رس د دا نيم ها ناكأم 4 هينفع ل وهج

 نع يِرسو» ع قطنت ل ةغللا بْتْكَن 0

 رولا دئاق

 ىرغبضلا اذ هيب تأ يضع

 اع أمب ةرذخأ م ثسف اذاف

 ىلسو داّونلا نع ىرس َنرَد
 يتلا وى :رغدلا كلنخا تسق اذا يأ

 ١ ىربكلاب

 اذ كدللا رخال رس لبللا :ةلوال ىَردأ

 ا .٠ 7 ع م

 | لق نع تيرسو٠ ل اور تاروت

 'ةلوقلا بيش يرمي ىلا قزف وو "لا ُةنع ع تفك

 | اياملا امتذخا

 (|نم هب ام كبلق نع كلذ تنشك اهتكرت ينل

 لو. ىرس عسل لجرلا كرو تزول
 || ىرسأو

 ظ ا ِي ذا ناحيس ءارسإلا ة ةروس يقو٠ ليالاب ه ةرئإس هب :

 || هريس يا ىصقالا دجحملا ىلا مارملا دجحملا ن 2 مديعب
 |ترس مل انتفع كدي تلا .الا يف ليلا ركذو.ًاليل ١

 راهن سما راهنلا 0 عدس (نانألا ةراباوا

 ه ليلل إو راهنلا ركذو ليلا ىلع غدت ةحرابلو
 ظ يأ ضرالا ارب كل هد ملا لفرع اذا ااه 0 5 .عاجالاب ةنوفرصيال نيلاحلا

 ا |ىرتو اولا اولا راص لج | 2 .اهالعا 3 ىلع مدورو 1 داخآلا ةبسريظنلا مدعو ةيعالف ٠

 هو؟ 1



 درس نرس

 0ك ار ١١ اق ىدنوسال 0100 داك قيكاو 5 قفل جر كا

 ثابل ا فونرسا ١ * ليوطلا فانّرلا - فنرس |بابرا حالطصا هي يكرسلا * نييعس
 ك ع نر ث يف كون 1 كنت جوبجومب لاملا كلذَذَحويِل طعب لام كص ةسايسلا

 را دوق زكالاو قتال تهتسلا قياردلا
 ةليوط ةهسج- ةبه'رس ةيسراف يلاولا نإويد زاكرشلا "|

 م اديدش هلم باو .عنتمأو ىلأ ةنع 0 يعل لدا ىئنا ةماعلا دنع ةكرسلا- ككرس

 رسل 9 لوزبم يأ كوكرس |

 : ةعطق مانسلاو 6 نسحأ ّيصلا دهرم بالكلل جز مرسلا * ةعطق اًبرسن 4 ةمرس- مرس

 هيسلا دهرسملا * ( يرهوج ) مانسلا مش دهّرسلا | ملا فرط وهو لفثلا جرؤم مرسلاو .امرس اًمْرَس لوقل
 ةفسالا نم ١ داصا اب اطونت ةماعلإو . تابن كليدلا مرو : ميقمسملا
 ةئعلو هكاذغ نسحا يدنا فهرس ٠ |كثيبخ ثوبنزو ةببود نامرسلا +ربدلا عجو مرسلإوأ

 ةل تضاب ( ٌيواو ) اورس ورسن ةدارجملا ترس | هيلا ةمّرستم لبالا تءاج * عزجمو دوسإو رفصا

 000 ردو 0 زومملا ن 7-0-0 ةعطقتم

 هرسإ يرسو ورسب  ورسو و اضبإ 7 وردسي لجرلا جومرسلا * ميلا ن - 0 0 وأ احب
 0 و -

 )اقوم اذ يارس ناك واي امو و دنع فّرعلو 0 يا ا دي

 ران بونلا ةنع ىرس#ةورم يف ءاخساذ وا ( يفرش يف داصل اب اطوقي مرن كاو ةيامرسل اب ةماعل |
 اوهيجلا ىلع كلا ةنع يّرَسو .ةنع ماقلا ءارسا ةارسإو جرس يفر كذ حامرمل -١! رس

 كا 50 فنكتأ ةارسنا ىرسنإو | لوق ةنمو . يلايللا نم ليوطلاإو معانلا دمرسلا

 ازتسإو (رر س يفرّوش عجار ) ير ذخا واورسلا هتثاعم يف دبعل | نب ةفرط

 * ممارس راتخا موقلا ثوملا ىرتسأو 5 ةارتسا رةيغب "يلع يرما ام كرمعل
 8 دقو. ٠«قاشلا ميوق ةّعيطا لدرسح ار ورسلا كمردل "يلع يلباالو يراه

 اعل إو لضفلا اًضياوْرَسلإو .رعرعلا سوم انانطاك ( تافيرعت ) رخآ الو هل لواال ام يردمرسل ا

 لبجتا ظاذ نع ردحنإو يداولا نم عفنرا امو ةؤرملا ي جومرسلا كي ةغل 0

 مربرحلا لوق يف ورسلا وبإو ٠ تابنلا كي عنب دودو هرسااو
 | الزاودرَملا :تاوع ةلفاوتلا انا مالا طمْلا + كفخو ٌلقرعشلا طئرمت - ا

 ةردو .ءافرا راهلا نمو :رييظلا ارسلا «روخلا لهخلا طيات انا ا نورا كامراوتاو
 لس حالما دسم ليقو ةنتعو هالعا ىيرطلا | وزاوقف قدم هناك دج اطبْورسلاو ٠ ليوطلا
 رهظ كيسا قيرطلا تاور هاسنلل سيل ثيدحا يفو خوش ويف هلي هاذخ لكو رمخلا

 فيا ةارسلاو .بنإوجلا يف َنيشِيٌَن مكلو ةطسوو قيرطلا همارس برعم .افطلا تبن قم مرسلا
 ا دانوهو يرملا عمج لبقو .ّيِرسلا نم عج مما ترم كسها كشف ةعادص نم غن خرا

 فىكوا .ةريغ فرعي الو هانلا فغب ةلعق ىلع ليعف عيجيال ل ىسي دقو تاحاربل



 تح - : 0 2 2 -
 ةبسن انالف قّرس# تفعض ةلصافم تقرسو . فخ افّرس ها اهودحي ةدينه اوطعأ

 0 ةنيل ةنم ةلفغ بقرت هيلا رظنلا قراسو.ةقرسلا ىلا ثفّرسالو خرم ءاطعيفام

 نالف قّرسنو . كاذب اهريغ رعشي ال ثيح اسالخا ..رييبل ١ ةومرحيو قا ال نم ةوطعي ناب ءاطعل | ْق

 هيلع فاول دار قللعر ةوهتؤا ناعفف اهغ قروش اسك يعااسم 1 20 ه ةئايلل ما ةدي1_
 .بهذنلا سنخبر ةنعا قرسنإو . ةيلوم كيو الالسنا | .ةاعر ةيناث اهقونبي فا ةيناغاهمدح لوقو لت اَيَنَع
 ثلا ةنم قرتسإو . تنعغو ترتف ةلصافم تقرسنإو | ( قنارشلا يا )ْزنلا دود جن ةناك ضيبأ ”يش ٍفّرسلاو

 قراسلا##|ينخغسم عمتسا يل عمملا قرتسإو.ةقرس ىنعمب كيبيود ةعرسلا#* ةئطخم ةلفاغ يا داوفلا فرس لجرو
 َج قراسلا ثم ياحلو * قارس ج لاف 9 نماعترم انيب اهسفنل ذعر محا اهرئاسو سارلا ةآدو

 ا 0 ٍى 00 تضع | نم مص لثملا ةنمو .هيف ثومتف ةلخدتو اهباعلب_ضعبأ
 نرراغلا حالطصا يف ةقوراسلا * لفنلا شارف يف | ديدشلا فوُرَسلا * ةفرتسلا ةريثك ةفرَس ضرإو .ةفرشأ

 لوقي مهضبو فتيكسل اك باصن هل ٌريغص ٌراشنم | ريذبنلا فارسإلا *مركلا نمرطسلا في رسلا»ريظعلا|

 ضم الا نر مط تع قّرسل ا * ةقارسلا | ريثكلا لاملا قافنا وه ليقو ,ةعاط ريغ يف قافنالاوأ|

 ةدحاول | ديج يا ةيسرافل اب هرس برعم ورسأب ريرحلاوا | يغبني ام يف ءيش فرص ليقو . سيسخلا ضرغلا يف
 قّرسل او. قّرس نم ”مسإو ٌردصم قرسل لو. ةقّرس | ثلا فرص ةنافريذبتلا فالخب ينبني ام ىلع ةدابزأ

 ميلا يبو. قرص نم مسالا ةقررسلاو ةفرسلا * تابن سره بيتس تلال تفر اورو وسل
 تانلؤفملا ةكرتل اك اراجع اًضيا ةقريسألاب قوزيمملا ةيسرافلابأ

 عطنا قح يف ةعيرشلا يف ةق ةرسلاو» 1 نع ةكورتملا | لبق صرب !ءاتكةيو درو لا ا
 ةزرحم ةبورضم مارد ةرشع ردق ا هيد قتلا يفاالو خرفنو هءارطضا لاح يف جاجزل اروكةيس

 يف هآرعشلا دنع ةقرسلاو .ةهبشالب ,ظفاح وا ناكمب ةمئادل | ةرهتسملا و

 يل كالا ند ل كالا ناطيش : مسا كيرلا

 دبعلا نب ةفرط لوق هيلعو مم بيع وهو توفربلا فيحصل وأ * ةبيود نوذرسل # نفرين

 اهترسأ راعشالا ىلع يغأ الو ةقّرسو اقرسو كرس ا يشل ةنم قرش

 افا ايلا اع ذخا ةقربسل ا وا.نرخي نم ةييددخا!اناقا ربو ةقرسوأ
 قرتسملا * اهتاقيتسا لحم انه سيل ةريثكل يصافت اهيفو | امإو كفغل قرسلا يف ةارل !تفو. روحو ءافخ يف ءيثلا|
 لجرو . اينخنسم عبتسملاو قالا فيعضلا صنانلا الام ةقرس اول اق امبَرو حاصل | يفو . عبسي لف نوكسلا

 اهريصق قنعلا قرتسم رعاشلا لوف ةنموأ

 ضماحلا ذيبنلا عقْرسلا درب فيضلا قراس بابح كوبا
 نيجرسأ اكلبزلا نيفرسلاو نيقردلا - نقرس ارمش سراف اح ايي ذجو

 ةيسرافل اب نيكرس برعم | ريغ هسرف مسا رمشو ٠ ةدرب فيضلا نرد ٌقراس يأ

. 
 ا در قديسلا يدا قارسو فتازوو 8. *ةكق دعب هند( تعض اة نس كرسي لجرلا كرس . كيش "علا ىرسر:لمتلا نروووةيلملا

 ١١ | نخالابملا امم ردجإو لكرظت رظنلاةارملا راسو هيلا | نويطخمإل يا: اكيد «جلاجا منعا فاديا لف



 فرس 0

 | ايسم عج كيوأ إو ٠ ,دإو مسأ يبظو. ظيلغلا ندا | هسا مثلا نم باذن ةلاهإلاو“ ةلاهاإ مودا ع

 ,اصغالا ىنبق درجت لح إإلاو .نانسالا هب لخت“ دوعوهو هيوصق] .كنع اط تذّوت يي 1١ هل اهإلا هذه عرسا |

 264 عر اهنأ يل اًضيا عب عباصالا ه هب هبشن أهيوتسم ىل.ةل اها هنوك ل اح ماغرلا اذه عرسأ ام يأ لاحنا ىلع

 وأ عير االا نم وع . ةفصلأ هذه ىلع,صخر ىنعملا يف ودانسا ليوحت يا لعفلا لقنرب دقتب زييمتل | ىلع 0

 ظ ا اعابتا 30 عوررسإ ب لصالاو: .امعفب عوُرسيو | . اهثركبلا ادمنت موق كي امةلاهالا ىلا ماغُرلا 6-5 ا

 ١ نكميو ٠ هدبو ةلجر نطبتست ةبصع يبظلا 20 نم بّرضب لثموهو.ماغُرلا اذه ةلاها ناعرسريدقنلاو |
 را! !و.اقناروكذملا س دو كمي ْق دارملا يشف 0-00 ماثاو ١ ْساّنلا ناعَرسو هنأو | لبق ءيشلا ةنوديكب ربخأ

 راسم جنم غلبا عا ارساإو ٠ ٌرشواربخ ىلا عيرسلا ناعما يا)نكسيو رمالا ىلا نوقيتسملا|

 برحملا يف عيرأسم كثب دحلا ةنمو | .اهرتو سوفلا نمو ٠ اّضبا نكس دقو اهلئاو ناو نم
 هر ا ع ل بعرس مم ملل نم صّاخت لّصُخملا هبش نونخملا بقع ناعر و

 يضق لكواوتنسل عضغلا مركلابيضق عرعرسلا ١ ناعرسلا وا . ةناعّرس ةدحاولا ةيبرعلا يسقلل ارانوا لتغتأ

 ندللا معانلا تبا شل ١و: ليوظل آو بظر تالا يراد وح يييولع

 7 ذه راسك 3 قف ىصلا كفعر- * فستانا واوا فراح
 ذيتخ عان لكف وعلا * فعرس ةءواطم يصلا ةعررسلا*اهنوكسب ؛ةاوس امو ءارلا جنب كللذ لك“نئملا ل

 9 ةمعانلا ريدم ةأرمأو ليوطلا سرفلاو محلا تاعّوْرس جوعتو ةنز ة>وْرَرلاكةعورسلا + ةلجعلا
 عانلا ةليو طلا 5 ارلا ةفوعرسلا #بايثلا لكان ةبادو بيضتلاو ٠ 9 ج عرسملا عيرسلا + عوارسو

 ا ول اجب ةيطفؤ لبو طلا ةدار#او نم عبوس“ ْن اعزرسو ناعرس ج ماشبلا رج نم طقس

 ”ةفوعرس تاق تقلا نإو 2 ناعفتسم نلعفم..م هر اكل يفةنزو رعشلارحيا

 نطبسم اهنلخ بسد اط لقنتف تالوعنم ةنحئازم هل امتسا يف بلاقلا”تراَريَغ
 دعلا نرم فوطقلا لكا اًعَرَس غرسي غرس | يف لحما نيدلا "ينص خيشلا لوقويلعو . نلعاف ىلا ال اغأ
 غورس ج مركلا بيضق خرسلا * اطوصاب رعشلا نازوا|
 هقرو تلكأ اقر س اهفررسن يملا يردوا او + نفاق وشفي اق 5 قاتل اج وراق او

 1 ةفرسو. .نبللا فرب ةتدسفا اهدلو مالإو ىلحرغلا عيرس واو ل كنكوم ةعبرسلا |

 فرشا# يرض رمخلا نم فرسو: :ةالضحإ أو ةلهجو ةلفغا ةلبحلا لصا ةبس جرغ كش عيراسالا 2352 يلاراتلا

 ةردلا لك فاّرسلا#* رةعاط ريغ يف ةنننا 0 هلام اهؤامو نانسالا ِظو ةبطر دان ترحتأ ارو

 لادنعالاودحلازواجتو دصقلاّدَض فرسلا*رجت !١قرول | نادبالا ضيبا دودو سوفلا يف قئارطو ”طوطخو

 ةنم ةذوخام ةفرسلا لقو ةفرسلا نم ”ذوخام وه لبق لسن م .ةيدنلا نكامالاو لقبلا يف دلوتيب سوؤرلا رمحا

 رم ضاق يل اقر ضو هام بهذ برعلا لوق ةنمو | ةرمحو اهضايب يس ةاسنلا عباصا هب هّبشت . (شارف ريصيف
 نمو ٠ .ربكلارذقلاو تفزغلا اضَبا ةفرشلاو: هبناوج سيفلا ءرمأ لوق نمو. باضفملاب اهفارطا

 زماؤم وهو فرس تاذ ةبهن لجرل | ببني ال ثيدحلا ةناك ٍنأش ريغ صخرب وطعتو

 يجمل نيشل اب يورو .ريبك ردقو فرش ثاذ كيس| لم كبواسم وا يبظ عيراسا

 ربرج لاق :اضيا | نذئشلاو .ٌيرطلا صخرلاو . لواننت يا وطعت ةلوقو
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 للا ميظعلا طَرسلا * هدخح وا ةلطام اذا ةيرغ |

 نم نإويحو ٌردصم ناطرسلا * يرجلا ديدشلإو
 ىلع يشي دادح رافظإو بيلاخمو نيكف وذ هلا قلخأ

 نفسو صورا ةيكو "اد ييرتخ ةينررتعإ و
 ٍهنصو يفو ٠ ناعطلسلا مضعبو نوعطلسلا هيمسا ةماعلا

 رعاشل ا لوفي[

 ىنخن ال لفل ةرهاظ ةبوعأ رجا ناطرس يف |
 انك هتاراجا مط اوكل هيدا 0

 افصن اهردق ىشم ىت» .ةليج نع رظانلل رفسب |
 يف اهنم فعضا هنا يا . ةلوح ينل ١ ك امسالا هتاراجم ديرب

 تلكم تاطلبا وف عفد يف امم ىوقا ةكلوريسلا|
 ورخا ىلا رظانال رفسي ةلوقو .ةللؤيف مدي يف ةبل اخمزرغب|

 فصل مار , ىثم اذاف هينامج انو - هاري رظانلا نا يأ

 فصنلا يننضيف دحإو ّىِش ىلع يشي ةنال ةلمجا كلنأ
 اذا يذلاوهو .ءامسلا يف يري اضيا ناطرسلاو .رخآلا
 .تمونالا ىلا تلام ةصاخا اكرم نمت اويلابسالا ١

 ربك اذاف رغصاووا ةزوللا لثم ٌئدتبي يوادوس مرو

 لجرا هبقت ةبعشتم رضخو نب قولا هيلع ترهظأ|
 اطررسلاو .ودرب يف عمال ماقعتآدوهو .ناطرسلا |

 .ةرفاح بلقي ىتح ة سيف ةبادلا غسر ف ثدحيتلا داضيا

 ةطرشلا *« للا ميظعلاو يرجلا ديدغلا ىلع ضيا قلظبوأ
 .غيلبلا لكتاإو لوكالا مل ط'رربلا + طارتسالا عيرسلا
 طاوزرلا * ووو قوز يس ا ةغلايقل ةدئاز ملافأ

 ذخالا ملوقو. :نضبقل ىلا نول اناراطيت .دلا * لوكآلا|

 ك0

 ممسكا

 ةاسحو طيّرسلا هج !ةغل ةاطبرسلا * ركذ دقو

 * تيتامملاب ةريرلك سوماقلا وحن يفو . ةريزخاك |

 موعلبل ا طرسملاو طبل
 صييخلا وا ذولافلا طارطَرَسلاو طارطرسلا |

 للا ميظعلا طيطْرر لاب ططرس
 رعزف نم اذيدش اودع الع 8

 * تما برطضملا لووطلا لطم - ل

 أف ايروخ نوكيف بجعتلا ىنعم هيف اربخو ١. .اوعرسا يا طيّرلا يف ةغل طيرسلا * اذه لبق رك طيَرس

 ن. اهمسد يأ اهيكدو لاقف اهنم

 بارطضا ف لوط ةلطرسل ا

 رك ذدقو غيلبل ا لكنملاو لوكلا سريا عرس
 نيبلإو لبوطلا طرسلاو اضيا مطرب إو.طر س يف
 مسج م الكلا يف لوفلا

 اسمو رقم اح
 مامزلا

 طر س يف رك ناطر ,دب | - نطرس

 عّراس وطب مضمن اًعَرِسو 5 ةعرس حرورسب عرس
 . اءارس مهباود تناكموقلا عرساو دايو تعراسمدبلا

 ةناكدعتم لصالا يف وهو . عّرس ىن»بريسلا يف ُنالفو
 افورعم ناكل ةنال ريغ يملا عيساوا لج ةسفن قاس

 أ( لوملا راهظا يإ) وراهظا نع يِنسا نيبطاخلا دنع
 | .لخ كلا ىلا عبو ّيثلا عرسإلف لف ثيدححلا ةنمو

 | عْرسلا 00 .ةعاّرتس رمح *رداب هلا عراسنو

 ربيضق لك وا سل نضفلا مرَْلا بيضق عّربسلاو
 عّرسلاو ٠ ماجللا ريس نو دارا نيداشلا هي
 .ىجّولا حولا عّرسلا عّرسلإو.هطبلا ضهلأن عردلاو

 ناريس * ةعرسلا ىلع ثلا يا ءارغالا باب نم وهو

 عروس ىنعمب اهيخاف عز عرس يا نيسلا ةثلشم اهكرحافان

 نونلا ىلا )عرس نيع يا) نيعلا ةحتش تلقن . ”هجورخ

 | ناعرس نا جس "+ او لبق انك ( غلا ىلع يا) هيلع يتب
 || نع املا فدع اسوا ,ينبم لعف مسا

 | نراهت_و معو واط ناك يك دير نام اعنا
 0 ”ونلا ناعرس كلوتك اضم اًربخ لعتسي

 يا اذكتعنص ام َناعرسل ةنمو. ىنعملا يف ايئاشنا ظنللا
 ظ اديحألل ه لع ةلخادلا ماللإو .تعنص ام عرسا ام
 ا و٠ . ىظرتف كبر كيطعي كويلو د

 أ اهماغر ناكو ةافجع ةمعن ىرتشا الجر نا ةلصاف هل اها
 ظ | ىّلر كلذ رئازلعو :اطازمل اهي رغم: وم لبسي اهطاذم ىل
 ظ ليسي يذلا اذه ام هل ل اقف ماغرلا كلذ هناريج ضعب

 هاتان نىلانخم ىت
 ل ل سس سس سل سس سس
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 روسرس وهو . باعصأ | نم ةصاخإو بيبحلإو لزغملا | ةمحتو لبرلا نم ةمكآلا ىلع ابواعيملا هيلع لحي
 هل ممم يا 00 عيجنم ىلع تيدأوملا دنع بلغيو عيعضُلإو يدربلا

 جدر

 ثدحت غامدلا باج يف مرو ماسرسلا - مسرب يذلا ٌرملاةريرسلا * هيبناج ىلع لقفل لفطلل

 طالئخإو رهسل اك ةّيدر ضارعا اهعبتلو ةماد ىح ةنع | اريخ ورما نم 001 :راسنالا ةريرسو رئارس جمتكي

 ىهو ردلا نم بكرم يسراف وهو. كلذريغو نهذلا موي ردافل هعجر ىلع هنأ قراطلا ةروس يف ةنمو٠ ارشوا

 مزولا وهو ماسلاو سارلا :نفدكتو نانلا ابابارصخ ميينفانرتابنلا للا
 ناطّرسو اًطَرس ةطّرسإ ةطرسو ةطرسي ةطّرس .ةيل |يفاص بلقل املس يأ ةريرسلا بم .هطةرالف لاقيوأ
 نكتال طوق ةنمو .ةعاتبا ةطرتسإو ةطرست * ةعلتبا | دسألا * ةتريس تديح ةتربرس تباط نم ملوف 4 ةنموأ|
 هم بارشلا ط رشنأو ٠ .تاعتف اًرمالَو طرتستف اولح كرنو. قا اما فوجال/ دنزأ١ نم ظ

 نال جناولا لييبسلا طاّرلا * ًالهس اًريس راس هفلح 00
 لااقيو,بطرتسملا ماهطلا:ةببغ كيفي. هيف بهاذلا 0 يّدجو

 ٠ اصلا ايدمإ ةعئانلا ةرويناق هيلغو ءاذاضل اه طارصلا |( ديتنمالو 1 التوب
 تسلا اهيف بقاعتت ينل | ظافل الا دحا وهو. ميقتسملا | دينسأ |و. 0 7 .هذج سرف ةأش ةعرلاو
 ةيبلحلا ةماقملا يف هلوقب ةيريرحملا اهظن دقو . داصلإو | .داسم ج نوحايرل ١ فارطإو ٌردصم ةكسكإو .ةعدلا|
 ارا كاف تينا اع قذووا مسا رورسملاو .راموطل اك !ميف ٌراسي ةافوج ل1 ةرسملاو ظ

 هديك دعبا داضلاب وباتت نام ةلمزمل ف طوغلم ييريرلا لوقؤاءهيتكم عزوز وا ل ومت

 ١ سيمو راط سمو سقفو سغم اهرهد لوط .ةمومغم ةروردسو

 ُبفسلإو ّقحلا طارسو هل غلا امو رورسل ا ام يردن ”يثامو
 دمو قيوسلاو ٌرقسو ناغماسلاو ويف كرت يذلا بتثل ايا ةّرسل !تاذ ةروزسملاب دارا

 ُبتكلا صنت “اذه لكنعو قال نم اهيلع امب ةروتسملا ةموهغملابو .اهنم برشيل ةبوبنالا |
 لوق يف اكل ادبالا ىلع يازل اب طارزلا هيف لاقي دقو .ل مز يف اهلع م الكلا انيفوتسا دقو .هب ةفوفلملا شيلا |

 .يدصف انكه هيلا انا يدْرَم انكم ّيتاطلا متاح | يناسملا ةّيقبو .رتسل او ةافخملا ةّداملا هذه يف ىنعملا لصإو
 يا طاَرس فيس لاقي. عاطقلا فويسلا نم طارسلاو ةدما ةطر فعل

 ٠ عاطنلا فويسلا نمو . لوكآلا ٌعطاَرسلا * عاطق ةاسو امير هير اكدر نوف لجرلا سرس
 نم مسالا طيرسلا * هديدش يأ يرحل طاوس فوفو ازاي وستر اوبل بلا لج دعب مّرَحو لنعو ةنلخ

 ٠ طيرض ةاضنلإو طيرس ذخالا لما ةنمو.طّرس | نيثعلا سلا *ةار 1 لبق ةمجعملا نيشل اب س املا

 طبرسو .نيتددشم طي ٌرضو طي رس اًضيا هيف لانيو | غلثال لمفلاو هل دوال نموا :ةسنلا ينأبال 7
 رصنلإوردكل اب طي ٌرضو ىطي ٌرسو . نيتنفخم طب رضو سيرسل *« هدب ةيس ام ظناحم نييك او ؛بيعصللاو|
 لجرلا نايا دم اورصقل و فينختل اب رضوا 5 حن وكم » ةآسرسو سار ج اهلكويناعم 2 سرسلا|

 .ةبحاصب ط رضا هيَ ةفتعل وُ اذاف ةعلتبيو نبدلا ذخاب نيتيهعملا ىازلاو نيشا اب زّرشم يا سررسم

 ذخالا نرا يا. نايل ةاضنلاو ناطرس ذخالا ىوربو لع ثزنلا لوربت < اهددجت ودفلايسؤس
 ىول ملوق نم نالعفوهو دج وا ةلطام هاقولاو عيرس | لصنو رومالا هي لاخدلا ملاعلا نطنلا روسّردلا
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 | محلا وهو . نينجا ىلا اذغلا ذفنم مضعب لاق يف رةميلح موي نامزا نم ع
 اهلبقال ةدالولا دعب وهو عطنلا دعب ةنه نوكت امنا اهنال رسراجتلا لكتب رج دق مويلا ىلا

 | يداولا ةّرسو .ررسو تاّررس جاه دلولا ءاذنَغا تقو يف حاكتلاو ركآلاو اًرس لعفب ةنال عاملا اًضياردلإو
 0 ةعبملا كنس صول رس . وعض|وم لضفأإو ةنظب ةرخآ' قاربشلا ليسو ةزملا جرفو انزلاو هب حاصفالاو :

 | ةأرمإو . بكوك سرا ةّرسو . اهبفثةّرجلا ةّرسو"' هع ءيث لكف وجو ةيركلا 00- لصالاو ةطسو وأ ٠ْ

 ظ ايي الزنا يفل | ةمالا هي رسلا # س انلا سن يا ةرسأ ةهبجلاو تفكلا يف طغلإو ةلضفاو بسنلا ضحو ُهْبلو

 أ ةروسنم ءىطولل تّدعأ نم دوو ةفينح يلأ دنع قو اضيبا دا ندراق نم عمجو : اضيا ا ْ

 | ا عاجلا وهو سايقلا ريغ ىلع رسكلاب ٌرِسلا ىلا | ةقيرطلا اًضيا رسلاو٠ناتنجولاو ناّدخاو هجولا نساختأ|
 | نع ايما يأ هم و .رال ةافخ الا ام و كح نطبو "2 أ

 ظ 52 ألا ديدشتب كيسرارس ني ةنال رورسلا اعين ا .ندلا ف يلاكأ ظ

 ٌيرعملا ةالعلا يلا لوق ةنمو .رعشلا يف تفخ ةراشا ىراصنلا دنع ثسلإو . ةفرعملا لمع بلقلاو هيلا |

 تعاض فيك ةفالخلل رت ملا ٠ اهومنو ةيدومملاكس وسعر بغ ويش لع 2 0 أ

 |  يراردلا ةانباب تناكاذا مر عطف نا وهو رس ىلع دالوا ةثلث هل دِلُو لاقبوأ |
 غنم ةزل نورسلاو حرفلا ىنعمب ّرس نم مسالا روُرّسلا | ٌيسلاو .ىفنا مطلخت ال ( ار ذ اونوكي يا )اًمابشا| ا
 اى ىهو. رض عافدنا قت أوا رجا ريف ةعطقن امو ةيبجلإو تنكلا يف طن ملا يف ةغلو ٌردصمأ |

 ظ صل اخلا وه رورسلا نكلو ة ةبراقتم 0 ءاروبحنإو حرالاو كاذ 0 لوقن .ةّريسا 2 ”يبصلا هر 37 _ع ةباثا |
 1 0 ا 5 ام روبحلإو ب الا يدب رس عطقي نا لبق | ظ

 ا ه5 كلذإو 17 ةّرس نم ةلباقلا ةعطقن امو ةيجلاو عفكلا ظولخمل ظ
 |: (تالك) ةيوبهلا ةّرتلا نع نوكي جرفلاو ةبركقلا| نموتركركي ريعبلا ذأ عجو اًضبارَ داو ٌيبصلا

 | تفل ا ريرسلا ٍ نيحايرلا فارطا ضيا رورسلاو ررسلاو .رهشلا نم رةايلرخآو فوج ءيثلا نزكو هل ةربد

 ظ 0 بيس .كلملا تخت ىلع بلغبو 00 6 درغم لعلا هقوس فارطا تابنلا نماًضيا

 | نيتمضب ررسو ةّررمأ ج ارورم.٠ نوكي هاجإو ةعفرلا لها | جروشفلاو نيطلا نم ةأبكلا لع امرشا ١ كذب
 ظ فيمضلا عم تيتا اتا لةئنسي مهضعإ ن نأ الأ دلاوو. اهطوطخ يا ةهبجنإو منك ١ ارسا دحإوو رازس ذأ

 | نيسلا مخ دري يا ) هنن مننا | ىلا اهم ىلوالا ريف مطلختال اهابشا مورس مّطنُت ناوهو رّرم ىلع ةيثالأ
 أ كل ذكو .رَْس لوقيف ( درفملا يفاط تناكينل | ةفنفل | ىلا | ىه ل اقي . هآّرضلا ضيفن ءاخرلاو ةرسملا هاكسلا *ثا| |
 | نوحي برعلا ضعب نا ع |و. ليف انك .ةهبشا امأ .ةدفلإ او ءاخرل | يف يا ءارضل و ءارسل ا يف ل قيد

 | فراعتملاوهو.فرفكر رس نولوقيف عيجا اذه نيع | نم ةببطل إو ءافوجلا ةانقل إو رس اهب ”ةقان اًضيا ةككسلاو

 8 قنعل | يف سارلا ٌرقتسم اضياربرسلإو. نييفرصلا دنعا اهب يذتغي .نرطبلا طس و يف ةنه ةرسل | * يضارألا ||

 | تانليق شعنلاو شيعلا ضنخو ةرعبلزو كلل ىلا ١.ةدالولا دعب ٌرسلا اهنم مطنيو ةدالولا لبق دلوا١
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 ىرسن لاقي ةنمو.ىظن ناظن يف لاقي ا؟ل ادبالا لع | يا ٌتسا ةناف كدنز رس ل اقيو : فوجا ناكاذا كلذو

 جانت اًراسن مونلا ٌراستو .اهيلع لخد هسا ةيَرسلاب | ةلبافلا ةعطقن ام وهو ٌةَرَس عطق "يبصلا ّرسو .فوجا

 ريعلا ل اقيو هّيرس دكا اًرارستسا رالف رستسإو | ئهف جيرف اروّرس لوهيجلا ىلع نالف 0 . هنرس نم

 وا ةليل يحرر هل ١ رستسإو ٠ هسراوتو راتسأ اذا ينعإر رورس ياءارلاو نيسلا "مه مح ١ ىَأر نم سو ٠ رورسم

 نم
 درع ٌردصم هنا ىلع ع ( هآرلا يا ) يناثلا ضو ( نيسلا

 :ىأر نم هيف لصالاو . دادغب نم برقلاب دلب

 رجب :رتعأ |“ هذمو نيتزيطا ف ذحي اةيذخت ىكماس ويف ليقو

 ا لبق ل اهالكوا :اًرماس هبف لاق يأ رعفلا يف

 ؛ماقملا يف يريرحلا لوق ةنمو.ر ارسلا نم وهو . نينليل يأ) لوالا نو. ٍضام لعف هنا ىلع امهتغبو . ىأر
 ويح دشنأ مث لع ناكيذلا * هرشب يسنسأف ةيرانيدلا

 لاعب رنا الا * ههجو ةقالط تيدي ياء 7

 روراسلا + كذبستو كسي ِي ياسا زماان لجر أي
 'ةلضفاو:هبسنلا ضحبو تايسلا:راّرسلا * ةاكسلا

 الما يداولا را رسو ٠ هم ةليازيدلا 10 ا وكس ىلع كلذ لقث 9 ؛ق مصتعملا 0

 ليعف اهتيؤرب مهم لكس اهلا مم لقنتا اهلف . اهسأب

 ّيَرَسو يَرِمّرَس املا ةبسنلإو . مسالا اذه ىلا اهب
 ىلع يّرماسو ٌتيسرَماس لاقبو ."يلعبو ولعب
 دنع اتاك ن اك أهنم الجر وتب ينتملا لوق ةنمو . لصالا

 ةلودلا فيس

 هار لك ةكهض مئرماسأ
 ءايبغالا بغا تنكو تنطف

 ضل ليال كير دلو نيح ةترس تعِطق تا
 1 ٍ سا نرخ

 ىفشو إو ةبعا هر ةرسمو 00 0 0 6

 كيلا لجل 5 ع مث(ٌرسلا يا هيأ )

 ا .هحكف اريرست ”ةررس» ةنرس ى 1 ارس ملء باب

 .٠ ”هاجان ارارقتو ةئانض هنذا يث واس ةتوس غلب , انالف

 .دض ةرهظإو ةيتك رسلإو . ةحرفا ارارسإ رس

 ١ اور 1 ةمادنلا ارك نق ةروس يق ةلوق 0
 اهتافخأ ع رميح مم يدع سا لمقوا ظاكللا

 دال ل افلا هول 0 09
 انكباذيلا كورغاؤ اهابضقا كنا ولا وتقل

 ةنأ ج ةيبجإو تفكلا طوطخ راّرسلاو .وعضإوم

 ملا ريبكوبا لاق

 هفيجو ةّرس آ ىلا ترظن اذاو

 لاهمملا ضراعلا هي

 هيجتو رار اهيلع بلغالا ة ةهبجلا يف ين | طوطخا ليفو
 ' و وربي هيلع باقالا :تدكلا ةيس قلو ةريا ىلع

 هلي رخارهشلا نمرارسلإو .ىرتس امرارسا ىلع عيجتو

 تراف كدبو يدي جرخا لوفن نا رارسلا عيبو .ةنم | '

 تجرخأ .كيأف اننانكاو عيب وهف كلبق يناخ تجرخأ

 * جارخالا انا ايل لد لزكف يلبق كنناخ
 جةبيطإو يداولا نطبو ةلضفإو بسسنلا ضح ةراّرسلا

 ال ما ل 1ك ضرع كفيل والاف ناجم
 ةنم فرصتي الو .صواخلا تري ٌصلاخ يا ةرارسلا

 .رسيو ربي يأ رس رب ل شاع م 5

 3 0 مت ةكيام# درملاو . كلذكن وس َنوُرَب موقو

 ج اهيلع ريزع يفأ ا رومالا نم هسفن سي

 ممول 7 1 يثو .رارسالا روبق رارحالا رودص لابو

 بو .روهشم ل اعتم رما لكل برضي رس 0
 ل :اهابا إل :ىناسفلا ريش يلا: نب قترمملا تنب ةيبلخ

 قيل تجرح! هامل آم تب رذنملا ىلا اشيِجن هّجو | تزيذلا ىؤجنلا ]وشو هط ةروس يفو .اًرلم ب ُهنئَّرَخ
 لوق ةنمو.اهيلا مولا برسنف |وبيطتف نكرم كيس اًبيط ٠ مالكلا اذهب ارس اوجانت يآ. ملنم رشبأألا اذه له اولظ
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 زرد» درس

 لوف يف هد درسلا هل لوفي ٍمهضعنو هموم ةليوط يأ ببوحرس نسرفو.ر هلا نكسي ىف أ 5 3

 يوجلا ةيصل | نب 3 نب رع ٌلَوَق هيلعو .روكذلا ود كثانالاهب كتضوت|

 دمي 1 اونظ ل تلقف / طنا ميسربا ]|

 كما ّيسرافلا يف ”معاَرس ينلت هاوعشلا ةراغلا دهشادق | ٠
 جدلا يف اهتلح عباعتل كلذ اط لاقي. عردلا هب دارا| ُبوُحرَس نييللا ةقورعم ةادرج

 امةبقشم اهنالا بسانتم مسجل نسح ليوط يا ببوحرس لجر لاقبوأ

 هيف لمي ضرالا تحت لانب باَدْرملا بدرس | ةالشإب مضلا ىلع نيتينبم تبوح س ثبوحرسو :ةاضعالا|
 يلا بتآو دراب كيسا درش برعم دربيل فيصلا يف هللا باجل ةينلل

 | رحم برس نيدلوملا دنع بادرسلاو .بيدارس جةام نونلاب ناحرسلاكبئذلا لاّحْرسلا - لحرس
 نوصخلا يف عنصب اكجراخملا ىلا ةنم ذقنيل ضرالا تحت سراطبل اب فرعي كمنلا نم برض نخر

 ظ ةلها ةجدرس هجدرس هب ىوادتي تابنوأ
 06 #2 مجاب ”جدرسكة لها ةحدرس هحدرس مي توا ةهدرسلو ةدرسإ مال ا

 ىأ ةمظعل ١ وا ةيركلا وا ةليوطلا ةقانلا ةحادّرسلإو | ثيدحلإو . اههن عردلاو ةبقث ادرس هدرسي ثلا

 .|حدارسلاو ٠ جدارس ج ةمانلا ةديدغلا يونلاوا ةنيمسلا .ةعبا موصلاو ٠ لواط انهت امهقايس داجا :ارفلإ
 نّيللا ناككإو ةيوتسملا ضرالا حّدْرسلا * علطلا ةءاجأ راص ادرس دّرسي لج رامز ةعرشب ةارق نآرقلاو
 حد ارس ج يصنلا تبني درسأو 5 رو عيا ع ثلا درس # ةموص درس

 ملا هيلع تصب رع خودرسلا  شدرس | ةالثعا ةدنرسا هاننرسإو . دارس اذ اص للا
 ةيكرنّرسلا ظفاح رادزسلا -ردرس زجارلا لاق .سسنعقإب قاحالل فل الإو . ةادنرغاوأ

 داوم اه دوم علمت ةقاوريتا ضيا لفنون ينيدنرغي ساعنلا لعج دق
 . تاق دارس ج تيبلا نعح قوف دمي يذلا طاطسنلا | ...٠ ينيدنرسيو فع ةدرطا

 عفترملا ناخدلاو عطاسلا رابغلاو فركلا نم تيبلإو | .رمثلا نم شطعلا هب رضا امو بلصلا لالخما داَرَسلا|
 دودشم ةلفسإو هالعا قدرسم ثيب * ءيشلاب طيحلا | كباج ساو دصم درسلا *هبزرخامو رز دصم داّرسسلاوأ
 ةلك | ةنل> لكافرط بيف درسمةنال ىآححلارئاسو عوردللا

 يف اًريغكس بكي ٌيرغص كينلا نم جون ُنيِدْرَسلا | مك لاف مْ رهشالا فرعنا ّيارعال ليقو .راملابأ
 حلاو ءاملا ةلا وذو ةدعفلا وذ درسل افء دّرذ كا درس ةثلل ٠

 ةلمملا لادلاب بادرسلا باَدْرسلا 2 |* اهعباتتل درس ىلوالل ليقو .بجر درفلاو مرو

 فارطاب يا ةرسملاب ءاح اًرس رسب انالف رس | قاحالل فلالإو. دب دشلاو لوم ايف عبرا ىدترسلا ظ
 ريالا لاق هاب اسطو زكذرل ا؟نيحايرلا | ديرسلا » كسدنرسلا ثنوم ةادنرسلا * رفئضغ وتل

 ا م اهدا ند اولبقا ثم نا دموسن | طخ راج نم دق ةنكاسالا دنع ةديرسلا + قشإلا|
 | يف مهعطن اوربدأ ناو مغوطب يف مهعطن |ولبقا نا يا دّرسمْلا*ةبابضلا ةماعلا دنع ةديرشلاو .ةوحنو لعنلا اهبأأ
 يلا ةبسلا نم يناثلا 2000 و لوالاو٠ . عراب ابدا| ةمأ نبا يل دّرسم نباوهو. زرع يا هب دود ا

 هب حدقيل ادوع هفرط يف لعج دنزلا سو. تثدسالا عسإو لابرغ ةماعلا دنع دّرسملاو٠ م مش .رتنيق وا|
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 كف 0

 0 جراسم 8 ا م جنذل ابو

 قرحالا ل # غادلا جرسلا 00 0

 يمصالا ل اق. ةقير او ةعب طلا ةيحرسل ١ او ةجوخت كلا

 .ةدحأو --- ُُم ليق وق الخلا توت نأ اذا

 هابط هنلخ قديتا محزم كك كلا لافي
 ليوطلا جرسلا

 تاكريب برعم لبزلا ٌثيِجْرمْلا - نجرس
 فانل اب نيقرس لاقيو . ةيسرافلاب

 حارو ةادغل اب حيرس لاقي:حابصل اب صاخ وهو .هسفنب
 اماسرا يا اهعاسا احّرَس يثاوملا يعارلا حّرسو .ّيثعلاب

 ةلوبو حم لجرلا حّرسو : ىدعتي

 لجرلا حرسو .ةلس !انالفو.هجرخاور دص يفامو .رهغنا

 و دع كرت دي و ٍِع

 يثإو 1 ٍِى ارلا حرس 3 الهم ورومأ يف جرخ أحر وسب

 ةرقبلا ةروس يف ةنمو. الط ةنجوز ترالفو .اهماسا

 حارسلا مسالا: ناسحاب”*يرست وا فورعمب كاسماف

 فعلا وأ هل مدرعألا سو :قالطلإو نيلطنلا لثم

 |١ اغدألا لبق هلسراو هلحاوا ٍضعب نم ةضعب م

 جرو هانق ىلع قلتسا لجرلا حرسناو .ةلطشم ليقو

 حراسلا * انايرع راصو هبايث نم جرخ ديزو .هياجر

 ةٌئارالو ةحراس هل امو. ةحراس وم ةيشاملاو لعاف مسا
 لخملا يفو .ّرم اك جيرسنلا نم مسالا حارسلا * وت يا

 ةجاح ءآضق ىلع ردفن مل اذا يا حاجنلا نم حارسلا
 ةلزنمب هدنع كلذ ناف ةسيكوت نا كيلعف لجرلا

 ردصم حّرسلا# سرف مسا ماطتك حارسو .فاعسالا

 رحرس ىلع نوكرشملا امنا ثيدحا يف ةنمو . ٌئاسلا لاملإو
 رت لكوا هيف كوشال رج لكوا ”ماظع رجشو.ةنبدملاب

 ةعيرس يا حرس ةقانو سرس ليخو .رادلا ةلتفو لاط
 ةاطعو ٠ ةثعبنم ةلهس يا حرس ةيشمو .ريسلا ةلهس
 لاحريما اك ببذلا ٌناحرسلا # لطم الب كيسا حرس

 نايثك حارم رس جةطسو ضولا ن نو 0

 ناحرسا بند بذاكلارغلا لاقيو. نحاس ارسوحارسو

 يل | عزتيفا ماس اورو اوس حّرسي لاملا حّرس

 منذ قفالا الآل اذا يريروللا لوق ةنمو . هيخنلا ىلع
 ببال ةنال بذاكلاب سو .بذاكلا رجغل ايا ناحرسلا | *

 «ناحرسل ١١ ىثنا ةناحرسلا #2 مالظلا بق ماعلا ل تنّدي هلو

 يلا 510 و٠ ليحت لو تكردا ناتالاو ةّرما ةَحّررسلا

 011 ترزو لع هلا ىسي بعل اك ترث هل رِجُت وهو
 ةرتنع لوق ةنمو . ةيظعل | ةروشل 0 ةحرسلاو

 ةحرس يق با ةاك لطب

 وأو سه تلا لامن ىذَح

 حرط دق ةبايث <رأك هتشج ظعو هتماق لولدل هنأ

 داوصلاو ادا اواو ليوطلا جايريسلا 7 ةهظع ةرجت ىلع

 و ىرعلا ليلا ن « رسلا *يبسلكمسإو دارملاو
 ةزع ريدك لوق 4 ةنمو٠ لوسلا رومالا

 0 مو ينع سارلا هاطغ لت

 ع دل يلب يداوف هاطغ

 ” اواو: فطخص ريبلا ةحرسلا + لبيس رمال ىا
 غلا ضرالا نم ةرهاظلا ةقي الو مدلل نم ةالامجللا
 ؛حئارس ج بوذلا نم ةعطقلإو اطوح ام ارش رثكأ 7
 هلا ح تبا انف ّيربرحلا لوق ةيس ةيَرسلا
 . يضاقثا عر تباىملا ةيواسم طرا دك

 هنو ةصخلو بهذملا حرش .هتقو يف يفاشلا باها
 نيفل اخلا لع درلا يف بتكلا فنصو هلوصا ىلع ع عرفو

 +5 يذلا بتارلا ةسايسلا بابرا حالطصا يف جرستلا
 عركا حرملاو .رغلا يف انت دنع اهوحنو ةطنحا ىل
 انملا ب ّيربرحلا لوقو . حراسم ج طغملا عم

 اود جياسمو يف
 يف يرظن ى هازل حرسإ ينال عضو اا يا يناحورو

 لها دنعو . لعاف مسا حرس إو «تارتنلا حورس
 عفته ليعتسملا 4 ةنزو رعشلا رحبا نم رت ضو رعلا

 رعاشلا لوف ةنمو٠ نهتم تذشاف

 ٍرملا ىلع ةرارزاّرز دق ويلالغ 7 نم اوبجم ال

 رييسلا لهس# جيرم يا ج 0 سرفو

 امل 22 37 ع ةوراو ةيناعمللا

 -_ ر ر
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 ا

١ 

 ضصاصضرلا ميال 00 5

 كل ملا رجالا ؟ذ دقو ضيبالا|
 ردصلا طسورعقتلا ءارلا ةثضنو ةبرسم او .ءأملا ليسو
 رج اضل ةيوقل ان 0 ىلا ليقو نرطبلل لو

 ليوظلا بزسملاو.. براتسم ج ىرااو ةجرفعو طئاقلا|
 ةيوئاثلا ةماقللا ب ىريرحلا لوقو.اثلا

 طرا عام . اهبام ةدابو
 ربرسنم يرج |هيلء هيسرجي ةملاو

 نايز كلا عيرس أ يرج يأ

 ويف

 انيور ىثمو قزنو ٌهفخ ةةعرس لجرلا 2 1

 يرسل 5-2 2 اق يا هير هع م #3 ةريظلا ة ىشدوا

 ديعل يل عرس 44 «ةلصملا ةعساولا ضرالا ْ

 كك قد تراض طارش لوهجلا ىلع ةؤيلع+ هاا تطيرس

 ةطيرسم صيفا
 نلابرعلاب ليس تراوبداهما ديس ٠

 د افي نشبرعت, يا .لجرلا لست لوقت ةماعلا ورم
 يللا ل 5 ٌرسلا# ويف ل فرصتي 5 1 ىد ورم

 سا 2 عب ارسس حاسب ارم عردلاو |

 * | يعل | خرالا

 مراوصب انلزان نغ نإو
 يدر مدي روكا للا ب ُِ اودي

 مسدلا ديرالاو ندصم ةلبرسلا

 - تووجدماوب

 يأ ”حاترس ضراو. .١ هك ب جانرس اةفاندح -جرس

 ١ ثا 36

 جرسو ةنرعماؤزسم مح 3 أهر 0 رمل تم

| 

 ارحاتتكو وا تبر يفأ م مطل نس قسبق ل اك ضرالا |

 ااةنمو 0 ولا للف دالا تفاراسم ان لغم كلما
 0 ”يسبعلا دابز ن؛ عيبرلا لوق

 .ةنسحو هب يا هنو هللا جّرس موق ن هنأ دا ازا كيف هيلا ثباموهو جردلاويلع دش سيرغلاو .بنكلجيلا

 ليقو٠ ةاوتسالاو ةقدلا ُْك يعَرْلا هيا اكةنا ها تو اهيرست ةهجكس »ع ةهحو ل 5 جريس

 ةراععملا تنال سأل 3 .ناعنألاو قيربلا يف جارسلاكةلا 0 ةرونو ةديح هيأ كوي هأ هللا جرس كاع ةنسخلا هيلا ظ

 عضون يذلا دانا لو دألاو ؟ىوخخو نيرنلا ل سزمولمل | ةياراط عينت ريك ادا دع هر لا تا
 . اهيلع عجب ؛ ينل | 5 انلا ةجّرسملاو. نهدلاو ةليثفلا هيف رع نم *3 الفلاو . كم ىنعبةبادلا جرو. نيشلابا

 |رهدلاو ةليتلا وف ام اوزكلا يا 2 0007 ةفأو هللا هيف وهف قلت فزخما نمالأنا جار للا # ليعتسم

 جا رد هل رص رو تمر

 | .ثابن برطنل

 اا ابينذ هلو كيلا ةقع لوجت كلف ليللا جا جارسو

 هن حاولا #«بحامما اطولاقبو دو ايسر فعلي
 ةرطييلا لها دنعو.(جورسلا عنصي يذلا يا) جارسلا

 |لعو . لدرلا جرسلا ١# 00 2-3 ا ا

 ام ةماعلا دنع ل اورسلا جئرسو .جورس جل يخلل هل اهعتسا

 ىلا» لوقو . اهني داما اهلالفا نم هيقاس نيب ضرتسي

 ١١ جارسو.٠ رارملا جار اهن :ال سشل ا اضيا

 ظ ريرطا موي َسراوف كف

 أامدتتساف 3 كخرس 9 ا ذا

 0 ةعادلأ ١و واط تي 1 د باكا ازا

 هتأم كا 5011011

 | (داثح يا) نيقوهو جرس حلا ةبسن أي يش للا + هيلع

 | تنصُو 206 نإ نركفو .سيشلا ضرما هيلا بش

 ظ لوالاو .اجارس اهيف تراك ىتحا اهنن داو اعاس ركل كلذلاا كب

 ظ يبننملا بيطلا يلا لوق ةنمو .روهشملاوه
 يد اهغصقي تاينبدرلا ل اوط

 يحل اعطقي تايجيَر هلا ضل

 | كا وشاب جريفلا لافيو. . مسمسلا نهد جرتسلا

 | / 17 هيلا ا ةبؤز لوف يفترس بلال اهجراتسلا لوقت اكماعلاو

 يذم جنسيات كدا َنامزا

 0 ,جاحو هلق

 ١ اهنزبار افرطو املت فعأا, |

 | 00 انشرمو اًحافو انحرم
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 بفارسس

 باوَدلاَو )١  لانحملا زوما ايلا لا مقدس ظ

 3-5 :اًدسلاو 2 وعأ| ءافكأب

 دلو

 7 كلو قئاذدتلا * ( ةىبع

 ةاذوسلاو قتاذؤسلاو قد :ذوسلاو ف 27

 رفصلاقتيذؤسلاو قود ذيسلاو قناذؤسلاو ى ناَدْوَسلاَو

 قلد 6 نيماشلا وأ

 لاق 4١
 .رتصلان أف يل اق ذيسلاو

 كرم ”يسراف كلذ عبمجو ٌيردو
 فانت ول ةكدسل إو ةدارلا تار

 :نايحا لها غل ىرس ينعم مر اجل وطلاب اذا

 ةكيلحلا ا ةذارغلا ترس * اًعيدح اهب ,نارفلا وأ
 كمل او ةارجلا كن را تليد ار ةارماز

 ةكمسا |و ةدارلا ةضيب 8 ره

 بزيطا |اهاصإو ةورس لاقيو .رسكلاب عيؤلزا رفع
 اير و - ج ضو بلا كيسا | أو دارجلا ند ا

 أو | ةورسم ضرا * لف ىلع ءرتكيال لوعت نال ةردانإ

 دارجملا ةريثك

 اًبورس ريعبلاو .اهزرخ ابرس اهبرسي ةبرتلا برس

 سلا *«"ضيبت نان أح |

 ىلع بهذ ضرالا يف ُرالفو . ىرج هلملإو . يرلل هجونأ

 يف لد لوهجلا ىلع لجرلا برسو . ىضمو |ميف ههجو
 ىهف يصح هذخاف ةّضنلا ناخد ءذفانمو وهشايخأ
 كرو كلانا يااطكدازلا تبرسو بورتسأا

 ةبرآلا ٌنالفو. 0 1 ١ ةنيرنحلا يف ذخار ذاكا بكس

 ٌيريرحلا لوقو: ل نتف زرخملا نوع لتبتل كلا بيف بص

 ةعبرم لهي يكل ةعبتي نم بّرسيو ةيناعنصلا ةماقملا يف
 ّلبالا كغ ي ازا تك فرط ىلاارلناو ةاوتال
 اذا 55 ا بلك لود «ةكاغلاوأ ةعظقا عطف ابلظفرا

 او ابك ة تؤ: ةللا كهذا دف زم ناكل نم دك ىلا عجر

 لة وانتهي كرس الدنا كراطإو ور يف شحولا

 ذرالا ة ههجو ىلع كهانلا براسلا * هبرس ف

 راسو ليللا يف يفخت-* وه نم دعرلا ةروس يقو
 نمراهتلا تقف ةازم ام ناَرشلا *ةماظأ حاراهلا
 يذلا ل م وهو ضرالاب قصلب 0 د

 برس

 ةناكر يصب ىتح ضرالا ىلع عفتربو راهنلا قرط يف ىَرب | *رقصلا قّدوسلإو اًضباقدّوسلاو .ديفلا ةقلحو بلقلإو |

 بارشل اكةل ةقيةحال اميف باَرسلإو هآسلاو ضرالا نيب | ل ادخل
 هجو ىلع ةاهاذلا ّس ىلبق ( ( تاك ) 2-200

 عدخا وه لاقي 775 او عداخملا يف لكموهو :ضرالا | ى
 دار ةكها وزنك نياذلاو زونلا ةزوس قو. تارذلا قم

 تار ةفرصت ةرع ارم رسشو هنا اجا 2. مسح قعشب

 يتلاةييبمتلا سوسبلا ةقان مسا ماطتكر كلا ىلع ءءء 0

 0 نيب تزعل تراثو الخال ئلغنلا 2
 0 سحز

 .مؤفلا يف الثم تر اكذك واجال ةنس نيعبرا ب كا يو

 ةبغاملاو كلا ا * فاو ب نم اغا وه لاقي

 كللباد درأ ال يا كبرس هذنأ الف بهذا مط 0 5 ةةماواك

 ةكارناكو 1ك : ىل ةجاحال يا 536 كيك قط كت

 ركابرس هدنا الف يبهذا قالطلا يف نواوغي ةياهاجا

 ردصلاو ةهجولا اضيآ: بئسلاو :ةيلكلا هذهب 00

 0 ذم ثرالفو . ةقيرط بلا ه ةيرس 4 لذ لاقي . قيرطل

 عيطنلا برسل هملع ينبض مروغوبلع سوم اد 2

 + قطرلاو) اهرتغو افلا هابطلا قم الو اريظلا»ن
 رعاشلا وق

 ةحانجريعي نم له اطنلا برسأ
 ريطا تيوه دق نم ىلا يلعل

 570القؤ نعل داو لنلو قيرطلاو بارسا ج
 هما فاذا عسأو نالفو . هسنن ة يا هبرس يف

 ضرالا تحت ربنحملاو <يثحولا رج كييلاولا اللا
 هب ةبرثلا سم دب هاماو: طئاخا هللا ابنم لخدي ةانقلاو

 !باردلا ج ةدارالا رم لئاسلا :ةلكإو افريس لب
 اك رال ارد او ردت ةبزسل لكامل دلكلا كطَرَسلاَو
 ( (ريتكلا ةداجملا ةماعل | اهب يتعت دقو ) ةعاما هيل!
 ةءاجوئاسننإو ءاشلإوءابظلإو اطنل انم عيطنلإو ةقيرطلاو

 تت
 ضر

 ' 1 لاو قايالبلا ىلا نيزكلا ناياش ")نما نع
 برس لخغا | ةءامجو نطبلا ىلاردصلا طسو نسف

 قت 4في و ىلع ايهاذلا ب ورسلا-+ةلئاسلا 5ك دارلل نم



 ودس

 لاقيو ٠ نامدس نامدن لجر لاقي . مداسلا ٌناَمْدَسِلا |
 موُدس باوصلا ليقو . طول موق ةبرق مودس * عابتاوه
 قيقرلا بابضا او ركذلا رينكلا ميرسلا#«ةمجتملا لاذلاب
 نم ينعف ٌةرهظ ربدامو لم فعلا نيل ءاعوا|
 لودلل | نم روب 1 يا ةربدمدسنا ىتح بننلا
 ٌرمَدَس يا ٌرمودسم لغو .ٌرمَدَسلا هلكإو

 سا همه 2 -

 يملا دج تاويل

 ينعي بجادلا ةنهم يا ) ةباجحا لوعو منصلا تيب وأأ

 + ليزاةويوةدشرتلاو تونا نيش (تلا
 ةنادس *رتسلا ٌنادَسلا + ةندَس ج لعاف مسا نرداسلا|

 ندسلا * ةيلط نب نافع دالوا يف شو اهتمدخ ةيمكلا|

 . جداول ا لودس يثو نادسا جرمالل اب لدسلا يف ةغلإ
 رتسلاو فوصلاو مدلإو مثلا نيِدّسلا *رتسلا ند

 ةيجملا لانلاب قناذوسلا قنادوسلا - قندس

 قذس فركذيط ا
 0 يواو) 07 م ءينلا و هديب ادس

 تقاير كارل اب ادز ع ةغل بعل زوجلاب ّيبصلا اسي

 لاقي . اهوطخ عسّلا يا يثملا هي تعّيذن ةقانلا
 ىدسي نالفل ايو .اهيدي هنأ وابيجر وتس سلا

 0 ىدسي رسبائدسو ةةوغوش يااانكا

 اهلا نم اهاديرتكنمرالاو نب وفم راوي
 ةادسا لخلا ىَدْسأ * ةييس يف ضرالا نموا ناك

 .امهب ادس ىنعمب زوجلاب صلو هديب نالفو . هرسب يدل
« 2 

 نيرثلا تس دتسإو :ةعبتو هالعو ةكر دست داك

 لل

 ديبز برتب دلب

 رك موقو . ةتسعأ تلق ةبصت مل راو :ةنبضا يا

 || ىد تو . ناسحالا نم ةنأدتبا امرك يا تيدسا ام

 | بينا لالا ندير واطلل 4 مارس مانا كدي وللا
 ايد ءاعوولا هانا اسلم سيدال
 نق ادد تحاك وعز ادعو لاب تسورلا
 ا تلا ثا ىلا اع قيداب بات
 | ىف ناكام ىددلإو ليللا لوا يف ناكام ىدسلا لبقو

 .فورهملاو دهشلاو رضخالاولبا | ضيا ىدسلاو .ورخآ
 ةنمو .٠ عيجلاو دحاولل ةلوم 1 يا فو 1-1 ل

 ةيرعشلا ةماقملا يف
 7-5 أبيف اع ع ناك رعب أب راف

 يمت فردلا نيت ألا دب ةيللالاتو اج قطبا

 هيلا يركن فل الو انغيا

 *5 و

 .نيسلا نمءايلا ل ادباب سداسلإو لءاف مسا يداسلاا
 رعاشلا ّق اق

 دلاسف ةعبرا دعم اذان ]|
 يداس كومو ٌسماخ كجو زف

 قونو . ,داوس ج يداسلا تنم ةيداسلا * سداسي
 يف سارلا ثوكر ودسلا * وطخملا ةعستم سارق

 | طيسبلل نيدلوملا دنع جؤاسلا ةنمو ٠ هيف شقئال ام

 | جداسلا نولوقيف الاد ةيجتملا لانلا نم نولدبي مو

 ةجادسلاو
 | ةروهشم. ةليل يو دوفولا ةليل قّدسلا - قذس

 راوسلا قّداوَسلا + ةّيسرانل اب هَّذَس برعم سرفلا دنع | يو اًيدسلا ىلا ةذاش ةبسن ئيودسلا نامّرلا * ريسلاا

 ا

 | يريرحلا لوق نمو :ًالطاب يا ىَدس ةبالكيسهذ طوق

 | نم ةانسلا * رضخالا علبلل ىَدَّسلا ةي كفغل ةادَسلا

 | ةيدتسألاو . ول انما يف م اداب واولا تقف ٌيْودسَأ ةلصا

 ١ قرد نامزال رح تراكي تاق تانك حدو

 | لاقيو . ةهوركم هتلجي ةنجت ارو رفصا رهزو رتعصلاك

 | ةادسإ ل داوم كولا تحديات يدس

 .ةئيدسا يف افغل بونلا تينسإو .هادس مافا ( ٌييخآي )

 | اها نضرالا ىّدنيو :سرمحا ىدساو هيلا ئذسو
 || ةعيدساف اًرما تبلط لاقيو . لصا اهتيبو . ةلهها هادسإو

 | مغ

 ظ اب مجم اذ ف نك أدي دسلا * ملاب مجتلا يمس ةماعلاو : اًضيا نجلا هل

 || ىهو ةيسرافلاب هداس برعم جّداسلا - جذس

١ 



 ماس لدَش

 هعباصا 0 ماخسلا كك

 وبلا تدلك امم رانخت يا ةءباصأ هبرتسن ةلوق

 قدزرفلا 0 ةثااول .فئادس 3 ةنيمسل ١ ةقانلا

 "هلع ”مرصأ نزال ناقل هانم

 ردخلاو 220 اي | تاطيبع نيصح

 ٠ اهتباصا 1 ريغل 3ةح و ذلا ةياعلاا قايبلا هل نيالا يا |

 ىلع مخ بميسن هل ليَق مرصا نب نيصح نا كلاذو
 ةنعطب هلم 4ب ىقللا مث م .ةلتاق لعتي قح رفإو م علل | هيسفن |

 ةروكذملا قال! م ل احا ةنعطلا كلنو 0 ةباصا

 كحل لعاف ةنعط ” وا عتق عاشأ ل كل دةيحو ا

 1 .رصأ نبال انا 1 و٠ ل اوعشم فنانا تاطيبع وأ

 ه2 -

 ىهو ٠ ار اهل تلح و يأ ف وذحم لعفل العاف رجلا
 5 ع - را 1 هر |

 ف 20 2 بج جا ينل | بارعالا تالّحشم ٠ ره

27 017 
 فدس 0 8 دوسالا

 ةرشق ةيوق 9 وذ 2 ةاديسلا خي رفصلا قد 0 8 |

 نأت ىلا لزخ هب 5 هبشخ قيرح دامرو قاّرح

 .ةفرافي ا هز | ادَسو ابا لعل افون

 . يناكمب تكذل 9 2 يىقربلا ةمانملا يف يرير ١4لوق ةنمو

 كدَس لتملاة موق ةنمو٠ . ىلايع ديق 1ص تأهجو |

 ناسنالا عابت 5 2 علو مهب عاوأ يأ 8 درمأب ا

 كلذو . هيبحاص لع يف كيسشيإ قلن 00 0 همس ج7

 ا 28 اه 2 ذي 6 اذاف ةهاغ لج .راا بلطي نا

 جالا اهب انيك رك ان نانو دقي ال ل والاه اهلعلم ايلطعب
 رعاشلا لاق :ةلعج وف ينالا

 لعج يل بش ى ا اذا

 لحما هب كاي يذلا ٌيِتشلا نا

 ليقو لاق .عيبناج مكي ا را برغملا يفوأ

 بوث لدسو . عبكنم 8 ةيخريو سار ىلع يقلي نأ وه
 رو بهذ دالبلا و٠ تش اًضيا 3 1

 ومعه رعشلا لدسا * ةيراش يا َُلدْوَس لاط لجرلا
 ' اك اواأطح لاذسإو رخل ق.لاقو .ةلدنت
 * ل دس ةءواطم لدفنإو رعشلا 2 5 ف

 ل رمل ىلا لواط نقلا خطرا لذيتلا
 .لدسأو لودسو ل ادسأ .جرتسلا لذسلاو اًضيا
 + لبم يا ربناج ىلا ُلَدَس بف لاقي. لبملا لّدَسلاو
 1508 ةيسرافلاب ةلصاو برعم ل يروم قيال

 كب نأ ريع ن

 ٠ يرهوج ) 3ك ّيراحلا" رتمب يس تود ةئاكك ( *
 دبلوم هنع فز جهر هيث لبدلا 1

 لادسإو لئادسو لوُدَس ج جدوطلا ىلع ليسأ امو +
 "كح ( لئاق يس وهو ) شيبلا لكاي دئاط لّدنَسلا
 لدسألا + براشلا لدؤسلا * ظحاحلا نع ٌيرهوحلا
 ما ا الا

 اك و واتت تنعي اةناجلل لسا ”
 اولابو”ءدس هب ناك امدس مب لجرلا مدسو هدر

  2هب نه مر داسلا # ارب 0 مدسنأ * هيلع صرحو ه4

 خابتا وه لبق .”مداس مدان لجر لاقي: دس
 مدان 0 لاقيو . دي تأ 5 ٠ لوق ةنمو

 رلا ةماقملا ْق 2 برا 2

 ين#ب دعب ةترداغ ل اول لق
 ل

 - م لغو. نزح عم لا مدن عم وأ

 الان اهب رذبق لبالا ةي سرب يذلا ردو | ئه
 نع عون ىملا وه وأ .هلسنل انايهتسا أبنع جر 2 كي

 مِد.لاو .قفدنم يا“ مدس 2 ناك وجواب بنار ١ هب قلبو .طئاغلا دا ارا اذا لايزال ا 0 0 لمحلاو

 الدش ىا ون قشاعو. .مدَسلا نعم مآملاو لوح الرب |انملب ةلطز كيلا رهللالج دس + دو هب موب
 5 اله جب وابل مدل 3 ءمدسلاو .قشعلا | نيديلا فينخلإو يثلاب م ا كيلا * ضعب قوف

 # كلا لوط نم ةرنغنم يأ - ا مايمو | ::ةلسوأل كحال ةلايكتيو ا ل
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 سدس

 برعم اننا يامل ةفنقللا تك ةياق ولا 2 أ اديسلا |

 اجو. نينبعلا ىف ناقرع ناردسالا + ةيشرافل اي هاج
 هبردزأو داصلاب ةيردصا اول اق و / ا برَظلإ ا

 ضي ملو اًعراف ءآج يا هييكتمو هيفطع يا ( يازئابأ
 ةتجاحأ

 2 ساه ل 2 -

 2 ا
 ماعج وا اسداس مل ناكاضبا سدس مسدس مهسّدسو ا

 *( مهلا هماضناب ةنس ملعجخل ةسمخ !وناكيا ) ةنس هسفنبأ
 لجرلا سوسو ا ةلمح ا ّينلا ند 1

 * ةيعاب |١ دعل ِيى ١١ ثلاىتلا راسلاو اكد ةلبا تآ روأ

 *عباسلاو سماخملا تريب عقاولا ددعلا نم سرداسلا
 نيب و دكا لها دنعو٠ ةمرمدالا] قمبر ةسداسل 1|

 لاقب. 5 0 ل

 يبنتملا لوق وق ةنمو٠ 0 اوث1ج يا 2 مونلا ءاجأ
 رد رع : ىلا

 يدانتلاب ةطونملا انتليول داحا ِ هذا ما داحا |
 <« ه<6« ة<ر اه

 ةّئس ةئس لعل 8 مأ اذحاو انخاو دعب 2 ةليللا هزه يأ ظ

١ 

 اا <” ةسما ا ردع سدس ظ

 ةودحات ور سارا هاك :كدلاراشل
 ةلواطئازإو ةتالااوذ ةيمادسلا #رششلا ةروزرصل ةفرشلا
 رتغتسإك فرحا ةتس ىلع ناكأم لكلا نمو: .عرذا تس
 ناك ا. رفا علال مسالا 3 و د لعنلا يف

 ناعفتسم نم 17 ةناف و اك ا ة 3 نم ءابثلا

 ةعبرا كاملا نع لبالا عطقُت نا سدسلا * تام تس
 انف كبألا هو لاقي. س.ءاذملا لعل درت ُْ ماياأ

 ىهو ٠ سأدسا هييوجسم ه زج سدسلاو سدسلاو

 . ةعل بدخلاو ركل ل ىسي يأ س ارسل 2 برضل

 ةلص ا تسلاو. مدح ا ,نوتسأ اق

 ,خامنل| ا د 0 1 8 لرابا لبق ا

 قو. .رضخالا ن :.اسايطلا سودسلإو امضي نسر لاو

 نم ناكام هقنل قلوس قيودساف ردي كات ظ

 ا

 مث سانلا م ل نّروزَج عن هع ع مرد فوط

 كلك
 د

 فادس

 سيدنا * لكلا لبقف كلذ يف دحا ةفلخي ملف تام

 ةفرضو لزاجلا لب نو نشط جسما وتوج
 هالات ةلففاتلاا تلا ار دمنا تاقلإو هقلتك كلا نط

 يطول 9 ]واس قار يتبل عودا كيان الولع
 .ةيواستم عالضا ةتسوب طيح” عه نيسدعبلإو نيبساحلا

 أ لها دنعو .عالضا ةتس يذب ىسإ ةبواستم نكت ل ناف | ٠
 ااريقط 5 رم نيثالثو ةتس ىلع لع ثم ب و 0 ربكلا

 دنعو٠ اعلا سادسا قفول ابو ةتس يفانس عراف 3

 ا 0 ار لا
 ميلا ّيشلإو .ةلطسإ و ذباح عفر

 بكن ةديدش ةعْدَس لوهجللا ىلع لجرلا عدسو . ةمدض
 قف كل: اذه وق ةنمو . ةبكتلا ةعدسلا * ةديدش ةبكن

 عّدسملا # ةبكت لك نم كل ةمالس يا ٍةءدَس لك

 يداطلا وا ليادلإو ههجوأ يضاملا
 داصل اب غدصلا يف ةغل غدا
 وم مانع تلظإو مان لِجَرْلا تف دساخ قدس

 رجل او .لظا لييلاو .ةجرساجارسلا ٌنالفو رب كا عوج
 | كللنإوا ا را عانقلا ةأرملاو. ةعفررتسلا كخدللاوا هاضا
 هول تاب نوت نانو غن ةنع

 ظ جصلاو .دض و ضلاو ةيلظلا فّدسلا * باها ةفاتسسلا
 هلا كي 8 .ةجنل اوه هدأ اوسو ليللاو هل ابقأو

 | ةقدسلا #* بل 0 » نيترّوكم نوكسلا لع
 دا هرقل 007 رضلاو يق لرخلا
 ءوضلا طالنخا يف وا نيالا لعق ا ورلكنول
 رانسإلا ىلا رنا عولط تيب ام تقوكاعم ةيلظلاو
 ١١ لكى ةقادشأ ىف ههل هقاطشلاوا قيللا نك ةفئاطلاو
 هلل اكلابلا لو نؤكت ”ةرتسو هني واط اجلاو رك د4

 || نم اهارت نصوتشل ا فودسلا * للبللا داوسو رطملا نم
 انا عج او. ةيمعملا نيشل اب فودشلا باوصلا وا يعي

 نب رخخ لاق . ةعطقو مانسلا مح تفايدسلا * ناتغل

 دلااخ

 انش اذا انبف ءلنننعلا قيراط بادو
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 ردس داس

 ا يا ةّدِسألا كبح

 رد هيو ءا» 0

 هذ يداولاو. 55 ةدريالا» كات اذن“ 5

 لظن اذلأو ٠ مدع انامنف هيف هللا قس روضو ةراع

 قفالا 00 :5.ىليد دارا انلظعب يداولاو

 ربتلا يف ماقي زجاح ةماعلا دنعو . عي“ | مالكلا ٌذسلإَو
 ىهر لاو لاى, ةماقيدالا ىدللا يفناخ هللا ل

 ضورتلا تمبب ةنمو ٠ .دادسلا نم روصقما

 نكلو اذدس انل اول اق ام
1 

 ةدنلا 2 هلو ١ نم فرح فذح لق يا مرخآ تيبلاو

 ملل |
 58 مث! |وتأو 3 شحافت

 ثا كل ذيك لف يعلق ركنا لوقت قرح هلل ال انما عينا
 509 َسخِل 200 ءاادرشلا يبأ لوف 0 ددس ج

 سوُورلا ثعشلا ثم نحلا قو . ذعقيو مف 3 ؛ ناطاسلا |

 نيدلوملا دنعو دانسلا اضبا ةّدسلاو. ل م |

 دافئا اج لاقي. كح و هم را

 اكلم كنعو كيظلا اهيلع دعوصي اعمال يف ربدملاكو

 اسلام مح -

 يي زدبصلا اق ملا يراملا م نانا و دحيم
 موشيألا يف ةّدّسلاو . اهيف ذوننلا نم تالضنلإو ءاَذغلا

 نم ذنني ام عنمتف ولخاد يف سبنت ةديءاج ةّدام هدنع
 ىدرخي همم © ىلا ىلارجنالا ا بوموويك الا هللا ىلا

 اولوقو بازحالا ةروس يف ةنمو . وحلا ىلا دص|ةلادادسلا

 0 2 دانملالم ذل ٍليضفت مسا دسالا * اديدسال وق

 والم حقي دا طال دنع : ةليفا وضم دان اق

 يم ردصم ُدَسْلِإَو .تمضنا اذا قورعلا هاوفإو دلجلا

 نبا ليقو رماع نبا ناتسإ ماو نامزو ناكم ماو

 لوف ةنمو:ةماقم ماق ا هذيسم 00 ظ
 كوخا ”ماق اموحش نم اهب ادتبملا ةفصلا عوفرم يف ةاحلا |
 .ةنع فغاف ةماقم ماقا يأ ر را 2 لعاف هنا ظ

 م وفا تل

 سبايلا ةاودلا
2 

 5 ةّدسلا ايف ثدحعت لنانملا

 ةن ةتيروملا و ١ هتفاثكل سب“ يذلا

 . لوعفم مسأ دوو طضلأو

 5-5 ضيق ركش سس 1 لها دعم

 انه ءا او مدل ايت مدل

 ااا ل كده أ ردم ردد 0

 دش ند ه هرصلإ ري ولا ع . ري 3 5 د ادع دادح

 ةو.رةسإو ردنا ودعب ردسنا * رصببي دك فر 4

 ءارسالا ضع جرا هلاودعب نالفردسا حاصل |

 دنا 6 دارا 1 2 ند ةناكو لدا ةلثمو| ٠

 ديانا اير ان طساكلا روليشلا 7 هيلدا رعشلا

 ص اب لابي الو معا يذلاو ةنع مور 5 ءيشل | نع

 1 ل اتيو ٠ لا ةدش كرد ةرصل ريخملا ريعبلاو

 5 راديبلا د“ هيت ريع نم تأ اذا اكواَس الف

 ا ا كال 1 رادعصاا ب ةعلاو دباب ناديا

 ماب يف وب داراإو ىليق .ىبنلا رت رديملا * ةيسرافلاب
 ءلاوربتملا ردسلاو . ردسو ردس جةقرو ةزانجلا

 مودح عم ةدياستالا دج ةلاح ءايظالا ديعردسلاو

 صب داك ماق اذاف هينيع يف ةلظو هسار يف اًهظع الفن
 تاردس 2 سدسلا ةدحاو ةَردسلا ا عوردملاك

 5 4 ةرجت 0 يا ةّردسو ٠ تارد ارجشو تار سو

 ىرخا ةل ةلزن 07 دلو غلا ةروس ةييمياةعبانلا دانيلا

 0 ىشغي ذأ مدلل دج اهدنع ٠ ىهنلا ا دنع

 8 0 نم دعصنو 00 نم 7 رعب اام 27 0

 ااظ ْف نوعب# مال عاف ةرجت قو د 0

 ريسفت يفو ١ىهتا . ةعباسلا ءامسلا يف اهنا اعوفرم يورو

 م ةرجتن يف نيلالجلا

 ايحانب رهو بشعلاربِدسلا + هريغو ةكئالملا نم دحا

 هز واجنيال ش رعلا يك يف ع

 000 تراسل هور اين قلن هرإو رجلا
 | اقلاملا خا ىنوا نب نستلا مرما نبانامبل) كلل
 لوني مههفو ٠ قارعلا يف ةخماشلا روصنلا بادصا قّرحي

 هاك الل ةبكن دن ترادل ننس يق ووالا

 تعال اندم لمن اذام

 ردابا دعبو رطزانم اوكري

 ,قرابو ربدسلاو قنْرَولا لها
 ادت نم تان

 م

 رملا يذ رصنااو



 بى همني

 ( يرهوج) فيكلإو داجلا نيب يرلا ضرتعيف ليفنلا |
 * داتع جةلقب ةداقحلا * رركلاو دولا ضيا هالو

 ةكمالا نم عساولاو نيللا ٌيواختتل ا * دوحملا دا

 ضرالا نم ةعساولاو ةئيللا ةيواخعلا .مداحل | ىلا ةبسل

 ج ضرالا نم ةعساولاو ةنيللا و وصلا + سواح جأ

 يح *راعكو ىراعك لم واخت و ىَواي
 ع ا ا« ملظلا يا ءاخضلا وذ ايلا فيني

 اكتاخل ا وذ بطارعلا نمو . ةاوتعتو از ج داوجلا ١
 اياقتو تاينح ج١ 1 ةينعلا «كمأأ

 هن لادا باّدَسلا نجم

 جدن 3 هي ةظ 7-5 كسنما ءينل اب “ هجدش

 افعل زرع

 انامل كد

 هر ما |

 جداملا >< هييئدحو ىلع ككل جدو. نلقي بكا أ

 باّزكلا جاتسلا#ةجانسلاو جذاسلا __ صم ةجارسلاو

 ضرالا ىلع ةطسو ةحنذ 5 هيي نادل ها ١

 اذعاق عقيال ربظلا ىلع اقلإو هجولا ىلع ةءرصو ةعجضإوأأ
 االفو . اهّلم ةبرتلإو .اهخانا ةقانلا حدسو .اًرّوكتمالوأ
 اهجوز نم تيظح هآرلاتخةيو.ءاقاناكللبو

 ليبس لع ةطدرو تجدسل قي. اهدل او نم ترثكاو ٠

 ا يأ ةجادحلا حدس لونت ةماعلاو ) حدر عجار عاب

 هيل هلا ممل حدسو.رخأ خلا رثقو ند ءانزا

 .ةليق حدس * ةلطام: كسا ةجاحاب ةخداسو.ةفذلا

 نالف 12 . لعاف مسأ حداسلا سلس ع واطم حدسنإو

 هب ونجا | و حداسلا ثنآوم ةحداسلا بص يا حداس

 حودسملا اذكو وربظ ىلع ىف 01 جيدا «ةديدغلا |

 / ١ دوا حساب م |

 .اهثوو اهحلحإو اهعدر ادس اهدسي ةلثلا 3

 أم يرش قعوب.ةنلغا قر افيق ضيتن ةروراةلاوأ

 عالم ساؤيللا مقا ىهأ ىلع ثددسأ
 0 يعل كسو٠ وريصض ُِ مب مكتب نأ ةعنما و و ١

 !اوادسالا ةنرشالا ويلكم تبرضو دادسأ ج ٠ بميص) يأ اوغيف بود لافو اندمر اضادن ْ

 م شلل دسو ٍْ

2 

 |ام

 ىف تق مي

 ' لعلاو لوقلا نم باوصلا يا دادسلاىلا هش ةقفو

 «لعا هو ميرغلل ف ةنزاوم راجتلا كاع ايوا ديدسلو|*

 باصا اًدادسإ لجرلا ٌدسإو .رخالا ىلع اهدحال اًقيمطت
 نويعت َددناف 2 ةبرفلا يف تيبصو :ةيلط وا دادسلا

 ا 23 م 5 >2

 (| .تيضناو تقلغأ يااوابتسا تدتسأو ا

 ينامر هلءاس ٌدتسا الف 5 هيا رلا 1
 ةعفملا نيعلا ةداسلا + ةيبجصملا # ابّدتشا يصالا ةاورو
 و قلاوا ايوق ريض ال

 » ا

 006 ةداسلاو:؛ نع ووك 0 ني نا 3ك 0

 ةماقعسالا دادس اك ناالا ةبا هب د ةمر 1 ةقانلا ضبا

 ا ا ال لج اال مرلوقلا نيا ساو
 | دنللا ةكفو ةماعلا دنع دادسلاو. دانسلا ىلع يرجي نالف
 داتسلاو . كلذ وخنو تاراقعلاو ضوررعل اب نبدلا ند

 | ىرج دب ةنالوب م ةفانلا ليلحا يف سبب يذلا نيللا
 ااايفاديردم يذلا اهماص رف إو ةرورامتا داتسو .نبللا

 5 نما ادادرس 4 تنمو زو نم داتسانهيفرظوقو

 |ةيديبرلا ةماقملا يف يريرحلا لوق ةنمو.ةلخاوب دست ام يا
 4 انس وه نم دأت :راو.زر#لكابر ذلا#نغع لدامل

 هلل افو ذم ٠ ناكاب مفلابو ١ غضب د ندا نوب زجاحناو

 رفيكلا هورس قويزاكلا 0 نم ناكأم تل ابو ىلاعت

 كل لمعجن لبف ضرالا يف نو دسفمجوجامو جوجأي نأ
 .| ازجاح يلا جن ا اذه موو انني لع نا ىلع اج رخ

 يلمضل إو عفا اب ني دسلا نيب غلب اذا ىتح كلاذ ليبقو

 ينتملا لوق ”مفل اب ىوريو» نيلبجا

 اهب يتربخ نم ضرالا توحد ينك
 ٍيزع ا ققد كلا ديكسالا ا يناكا
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 ا 2 اكفنا سلا ٠ كيضاخلا| هيلع كتم نع قرطلا وباع جترلا ددس#ماقتسا م ع باب ن

 ساينلاو ةدسأ ج بيعلاو قابطا هل 4. ٍنامضق ند دع : انالف 3 -هو ٠ . ُهْضَر ءفالذ وهو ُةَمَّوَق لا هوو

57 

 ا 09.4.5 : لو اهي رصييالو تضيبا

 ا .زوع

 أفاد داكداو. ند ةغف ليقو .مصفاركلإو في دقو
 | لبجناو َر هيت كا كك |١ مليا عمم ففنالا يف ذخأب



 وضع ناي

 لت هيلع محأو . ةدّوس ةيجو هللاو . ةبضخا وردص)

 لونن ةنهو ٠ هدفا قاوسو متلو يارجل ارسل |

 هذيك نهر ذهاب ةتلط بلا اههجو ةرملا غي هللا ا

 ور اح يا نيس كاعو

 ىزحل إو. كاوأو يا نسل | أ#«وب كاملا نزحت 000000

 اعلا < مما منال ةسودم 0 ريامور را مو

 وا اهضرع دّوس ةناكاهب رج يا ةأرملا لجرلا مٌمسو.نزما|
 نيللاو ريطلا ةهغنجا تحت نيللا شيرلا ماختتلاو.ماختل اب

 قلق :ويوغو نزطع | رردتاك غو اضابلا اوفا |
 جنلا فصي رعاشلا

 للا ناصتعتتل اب هناك

 رع يداياب ماع "نطق

 * ةلكاريخل م انئعل ١ الا د دوسا يا اخت كيلو
 ىنافعلا| يالا د+”يمام ليل لاقي . دوسالا يالا
 ثكناوم كينج * داوسلا حلا * *يافتل ا ثنومو

 . ظاغل اب اهنم لبسلا طاتخا يل ةرلا نمو . نتنالا
 ةنيغضلا ةييخل | *يرهوجلا نع داوسلاو دفحا ةيفحا |

 ىثنالاو دوسالا زعتالا * معاذ ج سفنلا يس ةدجوّلإو
 داما منعزل رواش محو . رمت ج ةامفع

 ةنخساو ةنوذع نا ناو نعتل نؤعاو نحل نات
 ةنيع تنذ#و . ااه لك 2 ناك انتو نادك حو اتو

 نع لاهتسإو ٠ د ضيفن ةنيعتو اًنوخعتو انكم نت
 مث تاي نم ذ تلوح ةناكةماغلا مالك نم ضرم ىنعب
 يا هنيعبو ةنيع هللا نخسإو . هرحا ةنختإو ةنّع * قلطأ
 و | عومد نال ةنزحي ام هتباصا نع ”ةيانك ةنكس اوم د هاكبا

 بيلا ةنيع هللاَرقا موفي نونكب امك ةنذح نوكت نزح

 فتوكت حرفلا عومد نال ُهُرَسب ام ِهَئاطعا نع اهدّكب
 طربال تول زا نشبت لاقل راب

 ةنيع هللا نضع ليل مسآب اعد

 رثق ,همبب» خل ماشلا ضراب ىليلو

 ثنم ةنخاسلا * ضيرملا ةماعلا دنعو .راحنا نخاسلا

 . خا لا اخ يا ةنخاس ”ةليل لافي . نخاسلا

 فلها

 | سيلو . لاح يا نيسلا مغب ثيخاخم هكآم لاقي .احا
 تيت عج 0 ريغ لجعامت ن7

 اهترق اريح كوخ ل 5 و 1

 مهو كيرعتل اب ةننك يسفن يف دجال ينا ٌيرهوهلا ى 53

 رمل نم نوف بل | *< محو 00 ,ةرارح لضف

 ا ملام اجه رهاأو 00 نوئعل | هع

 ءأ حلا ةنوفتل 00 هل ام ىتح ىوريو
 راح ا

 3-2 اعل ةنرتل ١ أاهريرق ضيقن نعل ني وهو

 هل يع ياو .ٌراحلا نيزحل | كلا

 2 قودوة فلل صقل قود ىيقدلا وف
 | لاجا» كيزعلا#ةطاكو ايا: اجذافشال تنقل

 »8 هلال هي عورعما هالغو رهدلا ةلش يف ةةيفلإو

 نخاستلاو ةدربإلاٌدض ةنضعإلا + اهب ريع شبر
 هدحاو وا ردحاوالب سل ايلطل اكدليشو فافخلإو لجارملا
 كوخ لزملا نيدّلوملا دنع ناختإلاو. ناو نت
 ونلا هبش ملول نم ةنقطملاو .رادلا ىلع نوت ام نذحملاو

 روت اهناكردق حارصل ا يو ( ويف برشب انا وهو )

 انتوا وفعو حا ينينو ىقح او وعل لجرلا انع

 مانلا اختو . داج ( يَ 1 جواد ) ةوحو اًوخحو اًنفعو
 ردنا 200 نواب يح اهاخو اهرؤسي

 و .ةجرنف دامرلاو را عجاف تّدقوأ اذا كلاذو
 تكرح ع نكس نالفو. بهذ اهتترانلل لعج ردنلا

 . حو . نحو زج وهف مأَظ ةباصا اذه كير يعبلا ينو

 عت لجرلا يحت# (يرهوج ) ؛ةكرت ءيشلا نع يسفن
 !|لوق ةنمو : ايخاسن جاستن كلذكو .هانحلا فلكت

 يننملا بيطلا

 ىنلا ىلع لدت ٌقالخا سننللو
 ايخاسن ما ىنا ام اخس ناكآ

 ]داب بقي ناب ليصفلا واريعبلا بيصب ٌملَظ 1
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 دصتق

 رثاخملا دسملا + ديعان يل دو ا لاقي. افلا
 ارسم رالف عمصا لاقي .م ذولا 0 ٌرغصملاو سننلا

 ديدح يا دود لرد ددز

 اط تباطو تعاظا ارفع رفعت ةنيفسلا تّرخع

 ايرخع انالفرخو .رخآو 6 يوه رببداو جزل
 ةلهازشلا هل د هي ةدبربال ام ةقلك ارو ظ

 دو 1 دج دج ىلع درعا | < ٌناكو فرقا فو

 رفا هيو ةنمر خو: ةيصوصخو صوص ةغل ابل ر دل

 ةنمو هب خئزه اًريعتمو .ةرذصو ارذسو ١ ذسو اركتو ارت[
 انومل بخس نا يا نورخحت اكتم رض اناف ام اورخست ناوأ|

 * انوا عكست م مليجتسن نا لهجلا ىلا انومست ياأ|

 وهو وو ةرجا الب الع ةنأكةرتحتو هر هرخت

 0 هبو ةنمرتأو . ةللذ ةرْكعو .نيبئاد رمثلاوأ
 *«ناسارخم ةلقن ركس نزوبر حلا كلل ذكوبوةنهرفحتاو

 لدلاو ُةزهق نذ لك هرخحتي نمو ةنم رش نم رتل
 الئالع لكل ىنطت ؛ءاعلا دنعو .رةرجا الب ارق

 0 نعانلا وذا

 ةرجا الب ارهق لب داو رزح قم مالا حرفك او ير ظ

 ةازبتسالا وهف رغم نم نآرقلا يف ام نك تايثكلا فو
 اضعب 2 زوتعا لوقيا كح )'تفرخزإ ١١ يف يرفع الا

 ةيرلا * مادقتسالاو ريتا ادب دارملا نق ( اير
 ضعب اظن ”ةكودضا ةي يرزحلا| ةديصقلاو٠ رفعت نم مسالا

 اط وأ يف لوقب نيدلوملا||

 ْملْمَد اذغو قوس طماط هع كاع رجس
 تلف طل جيل َر اكوالا نهرافلا داطصت

 ةنم رحت ام لك ةماعلا دنع ةرخمملاو .اهرخآ ىلا اذكهوأ|
 ةددجي ذ رفع ةكلا :ةنيللا ضرالا نا نأ | -. نيت ْ

١ 
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 . ةهركتو بضغتف ةضري مل ةطخعنو . ةبضغا ةطفتأأ

 ةروا ١ زعل ئزم ةرع بل |و و ْط وااهركإ

 * ضرب لو بضغ [طفس طق هيلع طغعو ةطخعت

 طقشا إو طخملا * مقوم ةنف عقب لو ةلقتسا هةاطعوأ
 ءاراكلا نم الا نوكي ال ود ليق .ىضرلا ٌدض طختلا]و 70 كي شات |

 لصتسا ةيصغلاو ةءارظبلاو ةنكالا كرو ءايظنلاو
 ١ : طخ | اموتسملا دع نيقيرنلا يف |

 قرفلنا
 ل

 ا»# وريغو ٌةنَف

 ةيلنجلا ودلع لاق هلق نفنا اراك 3531م

 ”لفشالو ءامبلا فرت ١> ”داونصلم كركوك إو
 4 د ”هلرصق زو 5

 ةئياَبوَح كلملا سرد ةيرالخإلا -راخح | 4

 .لفعلا قيقر نك ةفاخض فب لجرلا 6

 اقل. بو اقز اذا: قرهلاو لفل ل لاقبو
 لقعلا ةقر ةناخحل ا * ةقما> ةنخاسم ةفخاس * ىَو انمي

 هديل اكتر هاك او! افلا ران
 لكي ةف او لنعلا ف ٌفنعا اواو هريغو لقعلا 1
 ةدفخو 0 ةنزع و ٠ طرا كنملا هن ةنسل | ءيش

 وذ فيخحلا| * ( ةنم ةوثانلا" لازما يا ) ةلازحو نقر

 يا فيقع لجرو . لزغلا ليلق فيقع ببوثو . ةفاخلا
 ةززس# ثضرأ * تفرعض يا فرفع او سجل

 رألكلا ةليلق يا

 مسلم مَ
 ةغل يقو مهءضو مماع مخ * ةلتافغ هنخا ةيثلا

 اهزعو اهاون عض ةلخغل ١ تدعو .اهضفن ةلخنل إو. لب ده
 | * ةيافنلا ةلاتل ١ * ُةَرخأ رمالا لظعاو .ةنضتتوا

 نم ةائعضلا لافعل إو لفصل |و .رملا ىمصيفلا لمعلا | ..
 دحإوو ةلك عمج لتحل ا لفت دحاولا لاذرالا لاجرلا | ه
 | ميل امو ل اجرلا نم لاذرالا ءافعضلا لاذع إو لّختلا| | ام

 قنا كويل زاك لاجلا دلو راش لكيلا

 ْ نعو . ةردان غنت رسكب ةلخترو نالفحو لاّختو لع ج

 زمملإو ناضلا نمدلوب ةءاس منغلا دالوال لاقي دبز يبا

 اهتفراف ينل ١ ك ازممل عجرا
 امهادج و ابانغ ِك تر وح

 بكاوكو حاصلا يفو . لوهجلاو لوذرملا لوخحأا
 كّشِنِإَو .4 وو يأ ةلوزح

+" 

 ١ )اق قوكلا طار

 | لو : راد ميدقتب

 انالفو . نقص هللا ”ترالفو .نتنا مثلا نما زب



 لنوع ىو

 ب ميجا | » داوسلا ةىبلا # نيشو ربدلا هلا نعحأ |

 يدبأ 4 هيف نسرغل مدلاو أو ”مْصو كونلآت دوسالا رعألا ا

 دوسأ ءيش لكو رع

 لاو .نيلت ىتح اهكلد ان اهنوعحل ةيدفلا ند

 ىلا رظن: انت ةدعتو ةنحاسم لاملا نحاس * ةرسك
 |١ >«نديطعجوبةزداعو ظل اهو زافالانالف نحلم م
 يف وهو .ريثك عج موي كيسأ نم و نول |

 ةرشبلا نيل هانا إو هانا | * نك يف يار كلاب همس

 ينو. ةايمحا |: هوت او: ةئكسل | + بوللاوب ةكيطلاو ةيطنل ا وأ
 لازطلاو نمسا | غي ندبلا لاح يف ءابطالا حالطصا

 نونا | * كلذ وو ل اننعالاو ززانلاو لذ او ظ
 نسح يل ارم رالف راص *ر صب دئاط نول اوأ
 اهب سكت يقل إو ةةالصلا ةنكملاو . ةصم ىثنالاو . لا
 اهببوي قاف راجيا نكلنسلاو افاق
 راجت كازضلا/ذادوكلاو“بقذلا ةراخو فيفا

 ةضخلأو بهذلا ةرام اهب د

 0 ا هيصسا وة رثحلإو نيطلا اعتت
 اردادلا وب ءاوسإ هرش بابكلاو.3 .ةفرجو هرشق ( يداي

 ب 39 6 ةاحسإو ةيحأ باتكلا يس +ةقلح

 ىنعب ةانسا رعشلا ىتساو . ةيصالا هدنع ترثكلّجرلا|

 ياسلا#ي يح يف رك ذ ل يا ةنم ىقسإو ..احع
 ثوم ةيحاسلا *هاجصل | عرب حاس ُيمضو .لعاف مسا
 ينل عقولا ةديدشلا ةرطملإو فارجلا لوسلإو يجاسلا

 لغلا ةاعرب كئاش تبن دا |١ < ضرالا هجو رشنن
 كيلا ةنم سام ساطرفلا 0-0 افحص سي

 |و ةءاحجلا * ةيعا جذخُأ ظ
 اسر ساطرتلا ةدامسو
 سارلاما ةياوخا |« عم جب ةشاتماو ةكاش ةرجشو
 .ءاوسل | ةفرحو عءيش نعرشق ام ككو باحلا ىر

 ساطرقلا 8

 ناو ا

 | نابتألاو رفا * قزو يدنلا ةلحو بائيعل او نيفل |هتملا

 رم

 هر -ديكزوة فو + ةارصتملا عناص ءامحلا < هكا

 .هجولا ١ .مرو عم ٌنارفصإو دلولا عم جرخي ظيلغ رفصا | لك ةيخسألاو. لكالا ريثكلاو ليوطلا لبوجملا ن

 هب تحب |. ةاوعتا كلر نم مثلا غئاضم ه ىلع م قرش

 ةيمجامت نم اهنأالا ةقرجلاك

 ردنلا تحت اجي اطل عج 1 اهأ أزسب َرانلا وس

 ماللا تعمل نوه امازسك

 ليان: :يادحا و بوصا نسل بلوس

 لا كريصلا كد الو ليق دو ند ز اهيف داصلاب

 ١, باحمو لفنرقو ركس
 يبغتملال وق ةنمو :برغلا ناييصاهسبلت رهوجالو لل

 اًنافَص مهلأو او منع انع

 ١ قانعا يفو

 1م ند ”:دالق بازار

 باز: هرثكا

 يا رع مل | هلا الف بكور .رخذالا هبشت 507
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 *(يرهوج) ةمرو نكس انأيخعتا حرا تاضعتا تنم

 اذه ل انب ةينامحللا .ر-هكاوبا لاق. ياا

 اير مو . برحلا مالكيف فورعم وهو لاق. تدل

 تفل إو . سآلاب عسملا اول اق اكربعل ا مالك ض عب اواعتسا

 جام هربا فو .رفاحلا تاو ذ نوطب نم جرخي أم

 ناينخأ ا + لكأت ن نأ ةلبق تفخلا ع تاوذ نول نم

 تيل ا* بكرعم .ئسراف غبد اذا زعاملادلج ناي لاو

 رابغل إو ةلمملا ةاماب تيل اك مسدلا ليلقلا قبوسلا
 تب قبل ا« ديدغلاو وا قيقدلاو عافت :رالا ديدشلا

 فصال نوح ب رسونمم ديدشلا

 ثيدكلا

 لِ

 عم ةغيص) درفم وهو

 2 200000 ست ةدارجلا تحت
 ايل |« ةنّيللا ضرالا عَ اي رجلا يف .سازلا ثأو املا ةدح
 ضرالا قنا ا | د« يسراف .ًالطر نيرشعو يدنا وُغ ةيحانلاو ةماعلا اعلا 6

 تغدأ م مم <أي أب ةزمطاتم دباف اع تالصا.6 موا نس هج لا | ةءطقلاو

 انيحت ويك ةغيصل رح ا دو ل لؤش
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 .لل

 هيلع مالكلإو ٠ لظا ليللا كلكستا  ككمس أ

 ككتحمو ككتحمو كوكو كوك نعش * رّدعت[
 نازلة نيد يا

 .ةلزغ مريم ريغ ةجن الح ةلحا بوذلا لح
 ةئعو ةنغو ةرشق هئثلإو . ادحإو التف ةلتف لبحإو

 يفرودب توصلا ليلا * روهشملا وه تلو ذأ |ب
 ناك ام بالا ٠ نهو لوتفم ريغ طلاو راها ردصا

 اك اونا اوالتف لي ام ليما نمو" درعا أو اقاط ُةلزغ

 ةنمو .هب كاسي رش لصتإلا * ةكلس طايخلا لتفيإ.
 لو: اهيلعام طفكت يا ضرالا لحن حايرلا لاقبو

 | هلام انالفو .ةدنن رثرد 517 مرغلاو ٠ أهدقتنا مار دلا

 رطوسأ

 ١ ٍضعوب أهضعب 1 كناك اهتببص ماردلا تلح

 3 يدصالا ٠١ رعو

 'تيكسلا 0 نعو. .ةم أو هش اديزومفل

 5 يا اهلل لوا ةليللا تتاب ١

 هلل لغبلا لدنو . تكب الوحو اضيا العم نيعلا تلو
 رموذلا لحاس * ىبن الاععو اليخ لمحاو اًضيا لكي
 | ةنواحي سانلا دجو اًنألف لمتإو . لحاسلا اونا ةلحاسم
 لت اف ةلحم لاقي. لعب ةعواطم لعن إو .ةنوتشي يأ

 تّسالما يا تاحتناف هاردلا تلحنو .رشقناف ٌةرخق يا

 ويطاشورميل | فير لحاسلا * هب ىرج مالكل اب لعتنإو
 . لوم لاي نا سايقلا ناكو ةاح هللا نال ببولقم

 رزج 0 عقر 5 ألا ترم لدا وذ هاته :

 3 ل راهحلا 3 ها دب وبل ظ

 رشقو مولا ةراشخو رب 3ك ١ بهذلإو ةضئلا ظ

 0 ةلزغ مربيال 2 بوت لاا 5 ووخخو ريعشلاو

 ا . نطتلا نردوا ضيبأ بوثو ةدحاو روق ىلع يذلا

 اًمعظ ركذي سأع نب بيسملا لاقأ

 لَ كا عير اهعفريو اهضفخم ل 0 ظ

 . لو لوو لاعتأ ج ضيبا دبوثب قيرطلا بش
 رعاشلا لوق يف للا
 لكلاب جزملا يغتبب ادار مصاف . قم ىلاَّلآ مث عجب تابفأ
 ةريغصلا بنرالا ةلمحا * ماردلا نم دقنلا هب دارأإ
 لوح ** اما تقرافو قئنر رلا نع كطيو دق يقلا|

 00 ةياوجحس 0 0 ا #8
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 ةياغلاو نالحمم اهو ةيملل | مّدقم ىلا نيراذعلا لفساوا|
 |طيخنلا يقاسلإو دودحلا متب يذلا دالجإو ءانحلا يف

 | نم 'ينلا بونلاو نآرفل اب رهاملاو ةدازملا نو لخخلاو

 سيلا هرما لوق

 ةناك ناش ريغ صخرب وطعتو

 لبا كا قابشتوا يلع عيزاسا

 وأ ليوط يا نالعأ و هللا لباسم لحاسالاو ٠٠

 | الحا ب ةنالمشلا ةييص انكو 0 طيس

 | ةطبسوأ ةلي ,ج ةلي وط ةعئارشب الكتاب ةارمإ

 | ناسللاويشحولار او دربملاو تحن ]ملا ءرفرعشلا

 او اهليوط ةب

 ىلع ناتقلحو غيلبلا بيطنماو ةساف وا ماجملاو بميطخملاو
 ةيحللا بناجو ىرخالا يف خدم اهادحا ماجللا ميكش قرط

 قاطيال بازيملإو هد>و لبعي هيسذلا عاجتلاو نطنلا

 لاقي ٠ يرفلإو ةدحو لئقب لبحتاو مراصلا مزعلاو أم
 رطملا اضيا لعتمإو . هني ملف ةيغ عبت كيسا ةلعصم بكر

 | قج وهو ىثعالا ةعبات مسإو لجرلا ضراعو دوجملا | رب
 هيف للاقو .ةعبتي ةنأ عزي ناك

 هلا اوعدو الوسم يلاخ توعد

 _ممذملا نيجي يثلا (عدج مانهيج

 ةياشو هةبطخ يف ىرج |ذأ ةلعسم ل لا

 اذكو عرفا رعشلا طبسوا لبوط ”ينالحمو نال

 ريغصلاو لوعنم مسا لوح فلورا ةينالعسمو ةنالوصم بص

 عساولا يوتسملا ناككلإو ريفحلا
 ةنجاملا ةارملا تولوتتل | تاححب

 .ليلاح ج نيطبلا لاحلا- لام
 نواب داو ات لانا ا
 * داّدملا قراطم م محل إو. دي دحنإو و داوسلا مك

 ند



 قوي تالعكخ

 : ههجو ىلع عقوو ظ
 ل ىح ةطدك انعم ةفع دلجحلا نع رعشلا ف

 مث هنرثك نم ةرشق ةأشلا رهظ نع مشل او . وش ةنم قم

 ةلؤغل او .ةقلح ةسارو ١ثداش ام تلكأ لبالاو . اهوش
 تفحا * هب تبهذ بالا جيرلاو .امةرحا اهريغو

 * اهعاب ةنحا١ ترالقو .هب تبهذ بامحاا حيرلا

 رهظلا ىلع ينل ١ ةممحشل و ةّملا ةتحما ١ * كسلا فاحلا

 ابناج ناتفحا او. فام اهيف فاح 0 فايس ج

 +« ةيناتع لجر لاقي : سارلا قولحلا يتلا + ةقفنعلا
 ليل احالا ةقّيضلاو فالخالا ةلب ىلطلا ورمل نطو

 سا مغغلا نمو .٠ ضرالا ىلع اهنسارف تّرج ثم اذا يتأإو

 اداريا درجت رجا ناقل دجواعملا كفيلا ففرلا

 ليجو .بضل | توصو تنحل اذا اهتوص جرلا نمو
 نوت تاور دعم دل ىو عن اهبل نر دكي) ةكفوتس ةقادإ
 ثنبط اذا ىحرلا ثوص فيكل | * هاا نم رسبلا يف ام
 هب ترم ام فرجت ينل | ةرطملا ةفركحلا د فسوي يلا نع

 اا فئاوع ج مثلا نر. ةادلا رهظ نم ةترشق امو

 تفاطافطلا قئارط نيب يذلا 2 ١ قئارط فئادتلا

 دلهلاب ةقّرلم ةضيرع ةيمش نم ىَرب ام كلذ وخنو
 ليوطلا وا ضيرعلا لصنلا فضح إو فدعا او فحل
 لجر * !هليوطلا حلا يناس ا« ليوطلا لجرلاو |

 افشتألا * اهليوط ةيحلا ٠ قمتسو . رسل ناسللا ْءْوعَس
 هب ىوادتي . ربالو لكؤبال اموللاك نورق هل بن
 ليل احالا فوتو ليل احالا فوم ةقانو .اسنلا ّه ْ

 . نع | توصل عسي نبللا ةريثكوا سس ٍ

5 
 كراسي يأ فوم لع و

 نيرطلاو . يرسم ىفم لجرلا رفنعا رحت

1 

 لاطو ضّرعو لاموّدتما لجرلا رطنعسا -رطحت

 ةماع قيعتو ردرب 58 لاقيف نايبلل *

 «-اولا دلبلا رفنحتملا + ةباتكلل رمثو دهنجا هنوكب

 ميقتسملا قيرطلاو قذاحلا لجرااو
 قدلا نود وا ةقد وأ ا (ةىس هل 1س

 مط ءاودلا ميعنن قححلا نرا ءابطالا دنع فراعنملاو
 ةلذ قتال 07 يف قدا هيفا ةيالصلا ىلع

 0 ؛ءالبا بونلا قسنو. هع د . تكرم | *

 كلها اًنالفو.ةقلح ةسارو.اهاتق ةلمفلاو .ةنيل ديدشلا
 رفد اديدغ 1 ةبادلا 0 0 اهعمد فتيعلإو

 و قو قب لجرلا قبو ٠ .رضحما نودو يثملا
 4 يلب ةقومتت بوتلإو .تلاط ةازغا ١ تقحو دعب اح

 قولخا بوذلا قمسأو .ةغل ابل دردش 1و ّىثلا ىت

 ريضو ةنيل بهذ عرضلاو .٠ :ةررشوفلا فخو ٠ ُظ

 ويجنو . ةكلمأو هدعبإو ةفرص االفو. ناكل وتعلو
 قاحلا ةنمو. قت ةع واطم قدتأو. . قت ةع واطم ثلا

 ئثلا قلو .وللذنو اةرانكتال فراصتلا بفعل ف

 ةقاو 0 . تحل ١ ةريفكلا ةقاوعسل | د عسّنا ضيا

 7 اًدنو اهايدن لاط ين أ ةيفضلا فو هوس تعلن

 فاضيو.يلابلا بونلإو قبقر ل باححلا اوٌردصمى علا

 ل ناك نم ةلوقو . رق

 ويحل |و قتحل لو. ةراعتسالا ىلع وهف فئاز يا مرد وح
 قحف كلملا ةروس يفو.اًدعبو اًقرص يال اقتل اني .دعبلا
 +« هتهحر نع م دعبأ يا 78 هللا ميينججت يا ريعسلا باكصال

 * ىح جالو طلا نئألاو ريوحلاو للا نم قومح! | 4
 00 ديعبلا نكاد قبو مج |

 10 0 اما اهب نس ِى 1١ ةنخملاو. ضراالا قلع أهرثا | حل فخ

 القمل فرصي ال وجتا”لع - قار # لب وطلا
 . لصالا ِ تدصم ةنا نيزك فا كفَوش لَيقو

 . لع يف ل> هللا نا إول اق ةعيشلا ةالغنم ةقرف ةيقاحصتالاو | . همالكشيس عستإو ىضعم بيطخل إو .رثكر طملاو ٠ ماقتسا

 مالك ى ”رخالا اهادحا عجاضنت نا يف و ءانلا لنك مفلا ذا مث .:ةناعلا نتمأقم د ىف 39 ءرحلا 9 وذ ةنمو

 ردان قيحاسم ج عف دنم يا حن“ غم دو. الا فد هآ حراشلا ع ارا دبل ىلع بتكو .رفنتتإو



 كحل 5

 * موقلحملاو 5: رلا نم باصقلا ةعلتقي ام ةاشلا نم ةراخحلا
 راس لكي ك وأي ارعشلا ةنوشف سو حالا
 * رحاس لكب ٌئرقو . ميلع

 ع1 بعت. اينال كلذ اه لق: ناببصلا اهملت
 رعبا | الي قيدانصلا نم 12 افاق ضبا 9 ةراجا او

 ّ را رتل او رحصلاو ٠

 ةردق زواج با هّروط ادع لاقب :اكترسرتا لاقو

 ةنم عطقنأو . ملا ها كوابل ج لاقي امرثكإ ا
 راختألا ةمّطقملاورودتل | ةعادتملاو . ةنم ثدستي كيسرلا
 | .مسالا اذه ىلع عطقي ةرحب يا لؤافنلا ىلع وهو بنوالا

 ني ديما سك يلق سعوا
 لبق رخخا او . هرم عطنن اهناكاهودع ةدشو اهتعرس

 نارتس امهو .رخالا س دسااوهوا ليللا نا عمصلا

 .رعادضنا ديعرخآلاو رِغلا عادصنا لبق ىلءالا رحل |

 بيش لكس رطو داونيلانوافي نعايلادصإا
 ُ كيلي رخ هي دير: ا اذه اي رس 4 ةتيفلو ٠ احا

 (رجلا نع يا) ماللإو تنملالا نعل ودعم ةنالفقر ١
 ريس لوفنو ٠ لدعلإو ةيماعلا هبشب فرصلا نم عنتمف
 فّرصتمريغ فرظ ةنال ةعفرت الف ىف |ي رح كرف ىلع

 يا ) ةركت رسب تدرا نإو . لعافلا .نعااًيئان عقيالف
 ل الا رمثلا ةروس يس ؟ةتفرص ( مايالا نم مو
 ةترغص وأ الجر 4 تيس ناف . رد ماني طول

١ 
 * | ةيعاوواخ | توم ةرامسل

 الا ا .رامتأو روج

 هافتنإو ةيداعلا درفنتف لوالا يف لدعلا ءافتنال فرصنا
 ةعفرت لل اماو .اضيأ لدلا يفتنيف يناثلا يف تييعتلا

 (ريغصنلا ولوبق عم تبع كسرف ىلع ريس لدن مليا
 لخدب اك) ةفرضتملا فورظلا ف ةلخ دن الريال ل
 تفطل ام لكو ةنخألا رجل إو (ارغص اذا لبقو قرا
 يف لطابلا جارخا رحلا لب قو. داسفلاو ”قدو ةذخأم

 ارم يسو : فرصلا ةغللا لصا تيس وهو .قححلا ةروص
 100 رمل ١ ليقو :هتوج نع ّئنلا فرصي ُةْنال

 اطيشلا ىلا هب بري
 اً ناطقا لا باتت اباوليصغ ىف ناسا 0

 08 4 ٍِء 0

 هيسواضيبلا يفو.ةنم ةنوعمو ن

 نيعما لا بولق فرصب ىتح ويف قدصيفنأسنالا حدمي

 طمو .رطملا ن نم ديدفلا مانعا رطلإو 1

 جوزملا هلك بارشلا نم طوحتملاو ا

 ليحلا نم ةلعني ام ىلع ةقالطإو . ناسنالا هب لفتسيال
 نما اقل ضل ناندا نم ناو زةنموو وعل ةقتح

 .ةنع اضيا مجولق فرصي ىتح هيف قدصيف همذيو.هبلا | ءر
 هل وحلا بولقلا يف ةرثكملا ةتفاطلو ةتبارغ يسالكلا رحل |و

 ظ توع تالا مورس ايكيا ل١ لاح نماهابا
 نر لوا يا ىلعالا رع

 «رمعل اك جصل | ليبق ةيرصلاو ةيِرَحلا * نإو 5

 ْ ج موصلا مايار - !اغيمقأب لس , يأ هبرعخ# ا ا

 | * نطبلا ميظعلا سرفلإو ةنطب يكتشملا رحل ا # روب
 ذامتألاو ئاحتإلا »» فاصفصاإو فالفلا رجش رَح لا

 وعن ةلقب نهيق ءاآرلا ديدعتب ةراكنألاو ةراتشإلاو
 . فوجلا رجم |و. ةرهس ناك هرحاسم تحتنإو يشاوملا | ن

 ينزل افعل لوقا: «ع مث همر يا رح لازملا ةلصإو
 اور نيذلا يا ليف نيرملا نم تنا اهنا ءارعشلا

 لوعفم مساروح مساوي رلا يرحل يوذةوسوا ارينك

 لاخر مدا اللا ةراكل ناكللإو ماعطلا نم الفلل

 لازم  .برط هل ار رجلا ثئاوم ةروخحأاو .ًالكلا

 0 كتل اولا دج تيوب
 ظ ا يأ ةروح# ا ةماعلا مالك

 ظ ايش تي ل ةروحم كرو
 ظ عمدلا اذكو.قوف نم لاس ةلملا 11

 | رم ل | رجب ا

 ظ حاس

 | عمدلل ةباّبصلا نيعالا نم ةحاتل | * يدش يسب يا
 0 |[*رادلا ة ةصرع يسجل | |. د١ ةماحاا باوصلا و ١

 ْ ( ّيرهو ج) ةديدش ةويح#“ ا

 .|ماعطلاو .اًميرس ةحيذ الحسم انس ةطخس ةطتخ
 . هجزم يا ءامم|ب ةلئتق بارشلا > القوه ه2 لنالق

 ظ . طةسف صلما هدي نم طحلا * ل عم ٌةلاس اليعااو

 اا يدب اكللما] لاهي لبنع كاين اهزيغم هلك نعو
 |. ىلحتإو ٌردصم طخحلا * يازل اب طّحز لوقت ةّماعلإو

 |١؟؟



 ء 2

 للملا نم تيل * ىلتما بودل يتلا م مسدلل|
 ف يعرال هيسذلا ادا نم اناا اددججتلا
 توتا تيحلالا توُسملاو لاملا - ورم تيححم|و ظ

 ل 3 تر / 1 ْ
 يأ تبوح“ لجرو.دضارونك تب نموعبشي ال نم فوجلا|
 فوجما عساو 30

 ةيجو أ هيث ةباصا لاقي هرشق ا! وم رجس 1-2

 عريسا دس ةيراجو كرمي اوكف
 3206 رشق و *# ديدشلا قير ل ٠ نود ترجح ةبادلا

 خماس راش 2 واج اا اطير فاك |

 لاصنا قرفت ىلع ء ءاطالا دنع ةقيقح لاقيو.ردصم |

 كللذ رهاظ نم ليش ةعم لاز وضع حس يف را ظ

 فق ةرذنلا اذه دع اًزاجمو» .اهضوم ن عجسلا| |

 مدنع زاجلا ١ اذه حلا مَ هاما قف كك ججسلا| ظ

 *#مهغلا ىلا ىنعملا اذه ةنم رداب مم اظنلَِ داطأ اذ ىتح ظ
 * هنن ضرالا جنن جاد عي ةغل الل لاعن ج كوعا |١

 ( ماسقالا ياز نامبألا تأ يتل ١ فولدكلا ةأرملا ويلا ظ

 تود ير# يذنا جامعتخملاو ١ ايف عرشلا 4 ا

 ىو .ةاروملا اضيا جامخملاو د يوم هلا يرج

 كف د 6 : | ميدل محم كاجو ..ةوتتل !ةانسنلا
 حا 0 |

 ةلقصو ةكلد ينلا لع ْ

 كل ذكو.قوف نمل حوحو ادع يسب هكا 8

 «عو . نمسل | ةياغ نوس اكن لجرلا خو . عمدلاو رطملا

 . هداج كا .طوس نام ةعبو ٠ ةبرض اًنالفو . ةبص هلملا

 2 او اًحوح رسكل اب ست ةاشلا تدعو يرهوجلا يفوأ
 كّدَولا بتصآ أممس ن 5 للاكل 11 ا يبث كمناويس

 ,روعل | ىدنفا مصأع فو . دراملا ديدشلا ددعحلا]

 ادا فرعي ال وهو ءركدذلا لداخل ا - لدم
 ل دانع ةلكاشمل يت . يتيصخ ن

 اا ليع ارح ُه ةرعسل ةرحت

 ' ٠ ولطا و انبالكيو ءهفرضرامالا: نعاقالقو _ذعالتا
 نعانشلاب اق ملأ مم

 هظاحلو هظانلا يفرج

 نتفي ىتح وضراعم نسحا يف ءيثلا جارخار جل 0
 لاقيو .لالحلا را اوه بهعملا ىئارال لبق كلذلو
 نوفل او رخل | لبقو :بهذلاب اه ميلط اذا ةّضنلا تر

 لع رص * ركب ارح رح ارخخاو ٠ . ادحإو ىرجت نايرجي
 ةعطا وا روحا ”باطعا اًنالفو ٠ ةعدخو رمل هل

 را يف رادور تلا | يف راسو ماقرحأو :هللفو روع ا

 م حاص كيدلا رمخسإو .روعجا | لكآ رجتو .اضيا| *
 سيفا عرمأ: نق ةيمو. رجلا

 روس عالما توق ا دامب: اقباط هرتذولا ل سيمملا

 :نورحاسو رادو ةركك ج لراعلاو لعاف مسا رحاسلا
 ناذه نا ل. ةف .نارخاسل ناذه ّنا |ول اق هط ةروس يفو

 ىثملا فلا نروتبفي نب ذلا ثرحملا ينب ةغل ىلع ا مسا
 ١ كلبا لوياشلاكأ ليقو .اًربش ةنوبرعيو ف

 -2 هع
 نع 1

 . ةركذ يا وبل دنع د-ه

 دعو ٠ ةعدذو رك

 هباضرو هتانجو يف ردخنإو

 امو "ممن ىنعمب انه نأ ليقو .اهربخ نارحاسل ناذهو
 ربخ ىلع لخدتال ماللا نا ايفو . ربخو ا دنبم اه دعب

 فوغ نارحاس ايل نانذه هنا ةلصا ليقو.ادتبملا

 هب قيليال مالل اب دكدملا نا: هيقو ( انه 10 0.
 ركذ ىلا ةجاحال لصالا اذه رابنعابو لوفا١ ف

 ىلا ةجاعلا امناو.يفذح ىلا الو ماللاب 0 ريضلا

 ىعم عمدلأو رطملاو هكا أن جاتو حا 9 ْ

 دباعفو يعمحالا لاف 5 لو لعاف مسا سا اسلا + ع

 20 نبيع # ةاوطا ا + كدولا بصي هيام نع

 *رطأل ةبايدلا بمتنأ أ نم جوما | * عم دلل 0 ىأ

 سلا
6 

 هل م اق . 5000-0 - 1

 ها هاي مع هي هاك. نيو
 0 06 أو ٠ قّرفتم سب رع وأ بسقلاو رددم
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 و 1 طظنل باطن تراب لضم ريض ١ قذح

 آو .اقوذحم لفيواغل دل| بيضا | مسا خوك اهلا ةلكسملا

 هنال هل هجو الف ذ مالل اب كول فذحما عانتما صيصخت

 فاذحلاو ريرغنلل كوكي دئكانلا ذأ 50 13 لشي

 رداسلا كتوم ةرجاسلا * ىهتنا ناعينجي الف ةعاضالل |“

 3 يثاوملا نمست نلعب راسل | 2 رحاوس و تارحاس ع



 بما

 نادج نب رئاشملا ابا حدو
 نا رئاشعلا يلا نم -

 تيفو مابا
 .اقيقد هدم سا طيرشلا غئاصلا بمحب لوقت ةمانللو
 قاروا بهو هاه نبش الوتر اس

 هيلع بحت ناهوغوةلايبكل اكةراجنلاسابرا دنع تالسساعملا|

 بت |ف ىلبذ تبح لاقي“ بحت ةعوالتم بنو .لالا

 ا يطا وا ةباح عج بالا + ٌرِغاف ةتررج يا

 جس يف ثدحت نيعلأ هي .ةحرق ىلع قاطبو٠ يبس اك |

 ةحرقلا نماضايب رثكأ او قمعأو رغصا شو .ةينرقلا ةقبطلا

 ل كلذب تيس نظل ميغلا ةباعتا + مانقل ب ةفورعملا|

 كالا او 5 أ بئاحتو بحتتو باح جاط جيرلا|

 درفملاب فصوي كلذ ىلعو ٠ عيجا ىنعم يف رسنج مسأ ظ

 ةلوق لوالا نمو“ ادعس رابتعاب عيج ابو وظنل رابثعاب

 نمو. ضرالاو اعمل نابرثح ١ باجعتل إو ةرثبلا ةروس ف
 ل١١ لعوب ل اقنلا ناش + ذعالا ةزوتتو ةلوق يناثلا

 يننملا لوق لوالا نف. ثنؤيو رك ذي ذي كلذ
 ىتح هاومألا ىلع ”مبلط

 :باححا ١ ةشتنب نا فوت
 اًضيا ةلوق يفاخلا نمو

 اهنإو ةبناعتل ١ كللئان ركاحت ل
 املا اهبيبصقف هب 0

 ةباحح انرس نولوقب ةثملا عيج نع ةباحنلاب ينكت برعلإو
 يف كم ةلضف ةباححل إو .انموي لوط انرس كيسا انمؤل

 هانز ابطوا: ديوان تفز كارت ابتلا
 ةحاضنلاو ا ةباطوما ا ةدج ل11 ككوضي اهلها

 لوقي يذلا وهو ٠ لئاو ناب نم بطخا لايف

 يننا نروناهلا حتا راع دننأ

 اهبيطخ يلا دعب مآ ل9 ذأ

 داعا اف مويرطش نليبحح نيب "وص يف ة بلح هلال ظ

 ةباحا ١ «ريدغلا يف هآم ادعو 1 اا ةلك |

 لجرلا بوو الا( دوم) هل ةلوعفم ىنعك 4 | ف روراخما ظ

١١7 

 تمت

 يريرحلا لوق يفبحتملاو .اريثك برشيو لكاي يذلا
 ةيديعقربلا هتماقم يف

 لالذإ بح ىلع يلايذا ترج الو
 .ٌلذلا ويف ىناا رناكم ىلع تطقسالو <يسا ناكم مسا
 رس هناذلا ناكل بذلوا نع ةاوالا بحشو
 روخو زلهدل اكحابرلا
 نادل يو. اولا فو كزجمل 2

 0 ا غل | ناعبلاو ٌبمضلاو ءآق

 لوقفة لبو. آلا ميدقتب كاب جل اكتب انلا 0

 رعاشلا

 ثتباجا نيح لب ىوقب وطأ

 ل -ابملا ةدعلاو ايالولا انيلع
 وبف أ مثل 5 ردأو مسأ وه

 لب جس ِ لكبح يبا |

 تو .تهتل | بستكا انوع تحن لج رلا
 مكلهي يا ساخن. َ سيق هأط ة 00 0 يع يا :ك

 رقو.هب 0 مما 6

 * هرشق مل هس راما ةغل تح !|و ميو

 تلمتإو . هع ىنعمب *ىشلإو . تحمس ىنعمي لجرلا تمس

 دغ ةغل وهو تاىسإلا نم م <جيسف

 بولا“ رددصم ا # تكتسوهرح >وأ 6 ةيراح

 يا تح هل امو ةمدو قداص يا ثم كرات دال: .ىلخملا

 2 درا را ديس نم ىلع ”يشال

 ا ميلا بلكلا نيثك
 ب

 ةاصاتسا اذا ةنعص نم

 0 را دا داعم دج
 2018 تامعا ج تاءلكرهاظلا مارمما ت تلا[ ليقو

 رو نإ هر

 كك. ةناعلاو: كدمات مذ هزلا فيصو توش

 +امارح وا ناكل الحاةلطم ناسنالا كلوي امل تحتل

 ىللقلا قيوسلا توديعتلا * هيف يرال يل كب 0
 تول إو .ةبرتلا ةنيللا ةزانملاو قل بوذلإو مسدلا
 و 5- *ةءاعلا دنع ثرولسل | يف ةغل
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 0 نجي

 + قي ةأسنو ىت لاجرو.نوجت ةأرمإو يع لجر 0 لوتك نيدأوملا
 فوصوملا اهعمركذيال ثيح ةآتلا |بةدت .ةنووسملا ةديجسلا هلئاخ يف عرت نابلا ةيبظ اي

 نئاجعت ج ! كاملا عفدلا كاعرم بلفلا نا مويلا كلدبيل

 .رالوةضنلا كئابسوبهذلاوةارمالجتمتلا 0 هيراشل لوذبم كدنع هللا

 0 ءرمأ لوق ٍهدلعو .روهغملا وه . لوالاو ( ةيمور ( يا ابلا تا الا كبورب ساو

 ةضاييازيكا هاا ةكورم هلم نم مرلا يف ام كظاحل تّكح

 لج اك ”ةلوفصم اًيئارت ' يكفل لغفلا 1 هاقللا موي
 اراك ”ةليفص اهردص نم ةدالتلا عضاوم يا هل ميعنلاو يلقل ميجا يمنا

 طسبنإو ل اط اًرارهجتا تابدلا رهجتنا - رهجت كالحاو يبق يف كر ا ف

 ايبحملا + تلبقا حامرلاو . عيرت يل َهيَرَت بسارسلاو | ةروطمم يا ةموحم ثضرام موجتلا قونلا نم ٍماتملاو
 هام أهيف قرقرتي يأ ةريرهسم ياو 'و ٠ ضيبالا | ةعنم ةنأسأ نحو . نعم يف ةسبح 5-5 3-3 ع

 يف ةنمو .مادو نكس ( يوأو ) وج وهحا اج اوربا هنقلا قةوو ١/ لوق ةنمو..مالكلا نع
 ةمالظ دو وا ةلها كس ي اجي اذا ليللاو 000-1 *«ةثمب مل رمل نحو .يناسك أذا الآ «يناسشل ُهَنَع نوعا ام

 ةوثوهيلع دم ةيجحت تملا يص+اهجينح ثّدم ةفانلا تحبو | ءاملا ليسم ةنجاسلا * اتيلس اهاعج ةلخأل |و . ةققش ةنكك

 قبح ةنال نكس اذا ليللا اجت نم دوخأم هب ُهاّطغو | بحاص ناَكتلا * نجاوس ج يداولا ىلا لبجلا نم
 نانا لاقي . ةّسم ةاجاسم ٌءاجاسو . ءيث لك ضب | ارض لبقم نبا لاق . ديدشلإو عادلا نوئعللا # نمل ١
 .ةجلاع ٌءاجاسو . مانسسم اف هسا ءانيجاس اذ ماعطل اب | نينثطملا ةروس يفو . اذيدش يا أذ ل |طبالا هب تصاوت

 فئركملاو رعل نم يجاسلا*اهتبل رزغةاجتإ ةقانلا تجنإو | باتكويف ثضوم وه ليق .نيّجن ينارآولا باتكنا
 ىثعالا لاق . نكاسلا | ٠ ملاعا ديف بتكت يذلا باتكلا كيسا مهبواو دو راجل ا
 مع نبارحب شاج نا انبنذ اف يا ) نيلقنلا نم ةرغل ا لاعال :عماج باتكوه ليقو
 اصماعدلا يراوب ال .جاس كرحيو . تي ام كاردا امو ِهلوق د ( راو نانالا
 ذا يا هاوج ةقانو . ةتتكاس يا فرطلا اوم ةأرما | ليعفروه لبق ( ءوقرم بباتكوه يا )“ .موقرم بباتك
 ا ىّلُخلا ةيحا +١ تنكس تلح ماوه ليقو. نما ةجبباردهل ندمت ايفو
 0 يو 00 ينعم نم | يس .دإو وه ليقو .نيجسلا بانك امريدقنلإو 98
 ْئ راصنألا قا: /(ناسح ل وق هيلع و كيلق 5 نبا العلا ِف 12 ةعباسلا ضرالا ف | ممهج

 رمؤدع | اورض مالرغ اذا ”موق ىه ليقو . ةرفكلإو نيطايغلا لاعال 'عماج 97 م

 اوعفن معايشا يف تو اولواحوا 'ودونجو سي ءابأ لم وهو ةعباسلا ضرالا لسان اكم
 رقث دع ربغ مهم كلت ةيجح يا اني 0 نا هنينلسلا اضيا نيل او

 ديلا اهُرَشاعأف متلخلمف : ثديش ثيدخملا يفو . نوت - ج سبجلا نهتتل | * ةينالع

 21 ضرالا هجو ىلع هر 0 1س 1و نم اهف ند ضرعي هيلا 0 ةفوكل |ب 35

 تالف جو اديدش انرشو الكا كرش لكاس كولا م اوعا نع صمخ دوو دياب ينعي نينوهتبملا

 وبنتملا لوق لببألا اذه نمو .ارتخيتم يشع يل ةليذ بحت لافي. ضيا ىج ج ةنوهتملاو او ٠ تو آن جب ج نوهحملا
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 رةهربا لاطبا ابره مناك

 يروح از نع طاب كتغاوا

 بنك ام وراجج يا لجحلا قسم ةبالا يف ليبحلا ليل
 7 يقال فلان نرشلا مها لإ
 لاق. نيبال ا ىنعب ليج او. ”موقرم تباتك نيكل ١

 للا + 3 يدنع ايف رمام نسحا اذه ةكرهزا

 لاقيالو .ٌكذ..رنكوا لقتاماهيف ناكاذاةيظعلا ولذا |
 لجرلاوولدلا ]ماضي ليا او .ةغراف تناكاذا لجعل

 راعتسيو ٠ لوجتو لاجبب ج ميظملا عرضلاو داوشلل
 ةماقملا يف ”يريرحلا لوق ةنمو.بيصنلاو ءاطعلل لهتلا]
 نما هل مفاف .هبرج < يف هل م.م لكل خدا ةيناعنصلا

 افايكاما هلام نم اي يأ“ هب تاماقملا حرش فو ٠ ل

 .هاطعلا هل لزجا ةنا دارلاو .هئاطع نم اًولدةلآلا

 بيصنتلا نود وأدلا بساني ماعنالا نال باوصلا ولا

 *« ليتل | يف قرات ها لجل او اء لاا م اضع

 ةهظعل |: لا نمو . عرضلا ةيظعلا قونلا ن .. ةااجعلا

 2 تاغل ثالث كبثو ٍ لجعل * لع 9 :,تألا

 نيملا بانك ( كما لاو لكحل او نعل
 تبرع ليق. تالج. ج محا تاما ليقو 2 ٠

 ص مى 577 77 م تالا لدالا يوهو

 6-5 ءاهننلا دنع ليتل او . هيبقتلل محلا باتكوي

 كوكصو اهيف محو يواعدلا ةروص 0 هيب تلك

 طور

 سو اذاو-رضحلا بوتكملاف رخآ لعدحا ىلا ١
 .لعا اف ميد !ذأؤلا عيقوتل اف ةنيبلا مافأو رّدآلا

 مسأو يس لجرلإو بناكلاو ةنيوصا | اهيا لعلاو

 يف كيري ايل رولا مسأو نيلشللا ي ل بتال

 . بانرملا ماها لولا نع تم اف ةّيردنكسالا ةماقلل
 ىوط اك هيسا باتكلل لجلا طك ُهرك

 دا ةيافك ىفو .هدنع ةظوفحم ىتبنل اهوحنو تاعياجملا

 :ردذ تيوطو

 ا ياةغل ايم لح لجو .هلام نماّريصن هل الم لافي
 | انو تاك ةيشوم ناك باخما ا ىلع ا رالأ |

 | نيحابرلا نم ببر نونلا ةدايزب طالطسلا *ةهاخ

 يللا ةريرغملا هلو زتع + باوضلا ىلا فرقا

 || ١بيصنلا ليحلا * عمدلا ةريزغ هسا لوس ُثيعو

 لم ىا ل وشو فاي هن عيبا فاس مليم لاقي
 لج قادو ٠ عساف لدعم تينا 0 عرضو . ديدش |

 || ةنيب ةليجم ةيصخو . ةبضش ىا ةليج واد * ةمفض ىلا

 لجرلا » ةتعسأو ..نراصلا ةيخراسم ةل احلا ظ

 ااا لدعم لجأ عرض * ةروراقلا فالغةلَجْوَسلإو
 | ىلع لجعت رظانل اب نايتالا وه لّدجلا لع يف لاجإلاو

 المدعو اما انو ايو 1 يسارا عوف كيلا
 |. مدعو يتلا ندع اح ملخدأو اني ر كلاسر ىلع

 ظ انصُو ثيح لاخدالاو نايتالاب الاجتا كلذ يف نافا

 | لودبللا لجعل

 ظ بيلا لج رهدلاو دانلعف للوق ةنمو . احا لكل حابملا

 ظ اذهل دجال
 - طاوس

 هلع تفاح ال يذلا هللا نم دعولاب ا

 ْ هيو ل رفوص نإ وسو نيسايلا طالبجلا

 1 كر ةلكلاو. "يور ميل ماحللا

 دكدإ الياف لاس ناتو انو مع -4 عمدا

 0 ةيوحت كالا ةباوسل ايتام تيجو 0 وهف

 عيدلا لحل ع لافبوي مدل اسل انهي وجو ام

 لجرلا م يس ابا .وجو اج مالا نع سو. هيد يأ

 عمدلا م 5 ا اجا ةجتاو ماو و أيل عيل

 رام ةيجح لاقي. 6 5 ماب ةاملأو

 قردو عملا هللا رسل | هب 3- ٌىش نعانلا

 ا 39 هك ي

و 7 او عمدلا كيس يأ موج 0 3 فالغملا
 

 * جتا 3 اقياوب ؛ عاستو بم امل لع ا-ميلجر 28

 رادفب كي مزلاك وغرب ال يذلا لدحلا مجعنألا

 يال مالكلا 0 نعي فدا كاعو 3 أ

 4 يو محل اا ردغك اردتم ديقعلا

 كلل هذ ارايولطا ةباعكلا ( ةفيمصلاهسك)ر ا لا

 مهو انلطقا ينك تلقوا: ناروكذللا ين ىنلا بتال 5

 3 فبوديو هي ليس داكي 6 مدعو ه«ظافلا |

 اعشا يف كينكو وهو . رئَأت سوفنلا يفو مقوم بولذلا



 لج

 ا شاد
 . فج 59 هيلع لسرا اج ةنوحا 0 في

 او ٠ عيجاسا ع 0

 أو. دصقملا

 و # م م --“

 | ,خطب صمحو اهرصخ 25 نوم فرو ةارملا تنجو 0

 . فدسا لولا فجإو .ةنجس ىنعمي ةفجتإو تيبلا فج
 فما * رتلا فاول | + ةلئلرا ودعا لو |

 .رارتسلا فا اوا فاو فوج ج فاججتللا فاو |
 نينورقم يزعم رساركدأ كول عر هني نانوزقلا |

 هينايبذلا ةغبانلا لوقو .فاجنو فج رطش لكف|
 بي ناكدق يذلا ليبس اخ |

 دضنل اف نينيا أ ىلا 5 ةنعف رو

 مام ٍ نانوكي رتسلا يارضم ويف نينجتا اب داراأ|
 نم ةنج ىفم لاقي. ل يللا نم ةعاسلا ةنيتل ا * تيبلا|

 فيلا فرعلا * ةنم ةعاس ىا ليللا ظ

 فور لكحل وحلو لك دا

 قاروالا لد ج' ةنمو لك ! | بتكيضاقلا لجو ٠ قوف
 .مكح و نالف ىلع يضانلإو . سل انو مكاحلا يف اهديبقتل ظ
 / وأب هعراعو هزخاقو ةرابال اجر ةطانسم لجو
 نم يتسلا يف ااصإو ييقسوا يرج يف ةعينص لثم عنصأ
 نال نإ 1 ءارعشلا دنع ها ولدلا وقو لكلا |

 لؤق هيلعو . اًرظشف ارظش وا 55 ان, نارعاشلا|
 . ةاضانملاب اهذخا ًالاَرب لف ةيرعشلا ةماقملا يف ّيريرحملا|
 ديزل نعم ورام لالا نمؤ:ةلجاسملا نرق يئاهزلو |

 يورشلا لاق ثيح ىقتنلإو يورسلا ْ

 ورصخ ةقرب ٍقر ىو> ى زد با

 وردغب داهسلا فن || ينرداغو
 ىلا لاقغأ

 ينناو رودصلاب يلتف ىّدصت

 »+ 9 0 1 0 3 وما ةمجتجل | د« فلدخم ال

 هللا لدعو :قوف نم هب رات لدتا هب لج

 ١ لاقف 17 لاب ا ير تلا ثدركلاب قتلا دقو

 | اودلا لاف. لوقا ١ فاصنأ أَ اًرعاش تنك نأ

 ا رالا ندم هيما ل افا هكايه ان لق
 |اق»ءاراعتسا رعتست س 0 انك ماونلا لاقف .انهو
 دا مو ا لاف. جرشوبأ للا غةرمأ

 تابيبالا ودا ىلا اكل ا ده دق تلق أم

 15 نالف لجتأو . ةناتملأب نبي عن دبلا دبع اذه قو

 ط لا ُ كا يأ نب - وا الجت ماطعا انالفو.5 .هريخ | ن

 وحل ال ثم ؛ دحتا ةنمو .ةقلطا م رمالاو مرت سانلاو 7

 ضوحلا لمتإو . سانلا عرز يف اهوقلطت ال يا مكماعنا

 ءاننلا يف يريرحلا لوق ةنمو .ةقلطإو ةلسرا مالكلاو . مل

 انقبأو“ نين دحملا قددلب كلذ لاعغ تانك دنا

 مانو ل تقرأ س

 هدو يقتوأو يلوق تقلطا يا نان 5 ل يف نا

 نع لعأ 57 كرو دلك | يوافق م

 ئرعملا ءالمعلا يلا لوق ِهدلعو .لجت

 يفرازو ليحل يع ىبصا تيوط

 لاجإ و ”كح بيغلاب هل نامز
 نايرابتي يا نالجاستي اه لافي .ايرابن الجاستو

 مص يا لجتناف هللا لع لاقي .لجت ةعواطم لوتنإو
 راع ,لاجتس* ةرورانلا فالغ ل وجاسلا *تصناف

 ا لا مهب برحلا لثلا و اول جيعنلا هاعد

 9 ٠ اهنا | ينعي ءالوه ىلع 57 ءالوه ىلع أبخم مف

 ةراج ةكيصلاب لجاس ردصم هلل .كيلغ هد ةّرمو

 بيف بتكو مهجر اني تفيط ةرا يف ليقو. ردلاك

 ريط مهيلع لسراو ليقلا ةروس هي ةنمو .موقلا ةأسا

 9- ا قاقد ليت نم .ةراحج مهمرت . ليبابا

 يأ ليابالا ريطلا تناك ةريغص صح يف ءالخألا

 ةهربا باحصا هو ليغلا باعكا اهب رت وعملا يف ةقرفنملا

 ةأصخلا تنكف ةبعكلا مدهيل هاج يذلا ّىشبحلا مرشالا
 رخال بيناذلا نم ذفننتف هبفاج دحا ُِ مدحأ بمايص]

 ةأمإلا يف يريصوبلا ديحم زيشل | راشا مهلاو .ًالينق ٌريف روتانا يبلق زاح دم ور. يف
 هأون وهب ينل هما لؤق ينابلا نمو :كائيالارخآ ىلا اذكفو
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 ةروس فو .ةيمعل. بطحلاب مالم زوتجلاو رد
 ريح راجل ا اذإو ريوكتلا|

 ةترجاسو. اذحإو ارحب دوعت ىتح ضعب ىلا اهضعب ريغش

 لبالا تربسإو .هل اليلخب ترض يا ةنلل اخ رجا
 يذلا عضوملاو لعاف مسار جالا *«ربلا يف
 قنع يف قلعت 39 ولا كا تا باشلا لا هيلع نأ ]

 ابضايب طل اخت نا نيعلا نرحل 8 . ج بلكلا
 يدرقح ايا ةااطإا وغلا نيل ربحا |* ةرج ظ

 ألو يارهنلا رجس يذلا ككاو. ريا نمل ف دلل

 - را 5-5 ع

 روحا * ةدوقو يا رونغلا هب ر يس ام هروجحلا +رجت جا

 ئركشبلا |
 يري وأ يدق ير ا ديلا 6 يننيألا

 رجلا + يعمل نيشلاب يري اكوربو' يف ٍقبدص يا

 رجتملاو . دسالاو نيطلا را يقفل كوس هييعل نأ

 هيلو .لّسرم ليوان ور“ رعشو' .روخلا

 هام عسذلا رعلإو نكالإو.دقوملاروجتماوء بلا

 موظنملا ٌواْؤللا نمو. ( يرهوج ) نبللا اذكو ةنمرثكآ

 يا 5 يح أو روطلا ةروس فو ٠ ل ىرتسملا

 نم طابقا نادقولل وا طرخلا وهو ءولملا

 تا طياخلا

 ست 2007

 ىا ريجعأ

 3 وهف ردكو دإ ريغل ام

 سجت 1 مههف عقو انيق لكلا نحب م ضو

 ينبل ”مغ يمجاسلا #نب :دلوملا مالكن م اهو بغشلا فا

 ربجل ا * ميركلا ليلا ضيبالا شابكلا نمو .باغت|

 سيجا يعاا * سجتلا وذ سيت إو. ردكلاو داسفلا

 قاجسألا معو ىلامللا 3س كتاالوا سيتا
 ىرفنشلا لاق ٍ اًدبا يا ل سيو و نحجرألاب
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 ئدزالا
 فرست ةويح وجرا ال كل انه

 رئارجلاب 0107 يلايللا سيح

 | ثردحلا نب لّدفملا لاق .ةكرجس ج ميمحإو فصلا ليلخل |
 عجاوسو عج ع ةعجاس يم ١ اموص تددروا

 لاق رابنعالا انجوم رنوزوم ريغ رعشك نركيف ل '

00 200-60 5 . . 
 هيلا رفماضم فودحم نع انان ةيفرظلا ىلع ب هني وهو

 م يأ من قوفخ أو دمرع وخارج اوخ يللا

 بترعم دلب امسح ا ا قوزخ تقوووووج رخخ
 قفاتسج و روتوبلا ةبسلاو .نأتسيس

 نبب امو ةلهس الو ةباصإ تسيل ضرالا حسمت"
 اذا وست موي لاقيو ٠ سيلا عيلطرلاررغل ايرلط

 سومانللا يو ليلا انكو. رق الو ذو رح وف نكي م
 سمج ١ امك اوهو رف ةفص قنا عا نبا قي دك ةيفار

 55 2.4 ِهلوق يف ئرهو#لا طلغو
 لصاوف هل مالكب دورت بيطنملا عج

 2 59 ع ما وهف )0 فاوق َ يار

 0 د تالف عجب و5 . ةد>أ أو ةيج 6 اهتيبج ا ةقانأ أو

 ةمايلإو بيطخملا م * دصنملا كلذ دصق يا عجتملا

 دصاقناو لعاف مسا عجاسلا * ةغل ابيل درت عت ىنعم

 دصاق يا وءالكيف مجاس رالف لافي . وريغو مالكلا يف
 عجاسلإو .رئاجما ةلباقيو . دصقلا نع ليال يقسم يا
 لدتا هجولاو اهنينح يف ةبرطملا وا ةليوطلا ةقانلا اًضيا
 * ومالك يف عجحلاب ين آلا ةءاوتا و عاولا «ةقلفملا نسححلا

 مالكلا نر. ناكام عيدبلا لها دنعو .ٌردصم عجل

 اهريغو يريرحلا تاماقمو نآرفلا يف ايف اوق لع اينبم

 عجعلا يف ( ةريخالا ةلكلا يا ) ةلصانلا نا ئكاكسلا

 ىففملا مالكلا عبحا ١سوماقلا يفو .رعشلا يف ةيفاتلاك

 دقو. عاجسأ ج ( ,دحإو ) يور ىلع ء مالكلا ةالاوءوأ

 . عمجا ١ وي يذلا سا موسما مالكلا ىلع عجل ١ ىلطي

 فصاوف ىتبمو . عيمجتا اب ايا اغ نييعيدبلا دنع سيو

 لباقي نا. غاسب انذطو .نوكسلا لع فقولا رف عاجالا

 رادلا وق ىف اك نكمل ابو بوصخملا وا رورجلاب عوفرملا

 نقلذ نمرلا وحنو. دوعف 3 اهيلع م ذأ دوقولا تاذ

 .قلخ ام رش نم ىّلَقلا برب ذوعا لوحنو .ناسنالا

 . لاصتالا يف اهباساستو اهدادتما يلايللا سيم دارا ىهو ماها عج ا عجل | نا لبق . كلذريغو
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 رج دوج

 | | لغا لاقي ةلغلا ةّمش يف لذملا اهب بّرضي 0 59
 لاقبف لاجيلا لعاب مسن ينات تناك كلذاو . حاج نم

 ايدك ل 5200000 . حاج نرم ىلزا

 اهياليورغ يرطاعةكلا عفاريت )|هناف نيش نولو
 ةيلذملا ىف رز نلوق كلذ قهو !دك كلا تذا

 ا ٠ ثببذكآل جاب را رمزا ما ةيزيربتلا

 دلع ايلا انا ادنى ل اهي لخلا تيل
 || ىلع مهت هب لاقي ٠ ردقلاو ةيخا اًضيا مج حج 0 ٠

 نسح ىأ 2 لجرو' ردحأو ردق ىلع يا رد>إو ًِ

 يعم ١١ ةماقملا يف ٌيريرتملا لوق ةنمو قالا

 أفه ن نايهإلب 'وذو نسم -

 ثائر هت نيلكرخ
 كورس نوط املا يت نعال لح لاقيو. يا ناو
 02: عاشو 5 1 جالا عمجو .وطسو
 نىولغلا ةيت ١ *رهظلا ةلبو طااو ةماتلا لبالا

 0 ادي ا+ لبسلا تلا عجتلا
 2 حاجإلا *دحاو ردق ىلع يا ةدحاو ةعج ىلع موب

 ل دتعملا نسحلا 0 :ةنيقو توصلا| ميخرت نيّئغملا
 رعاشلا لاق . ميت قنالاو. محا ايشو غلاتي

 3 ا 066 ا اط

 تريم هعر 7 راك ةجوو

 ةادورعلا . ةهجاو

 56- بصقأو ف :غأو اذ عع 7 وج روحا روت و

 رع رو هاج ر تدع و 52 هنأ ار ضخ ريعبلاو ا

 .ىنخإو هيلا الما ني 5 ا دجتأ وهف تفتلا |

 ا ةضرضع يا ها يدا يثَد هيلا رظنلا مادا هلو

 0 ةروس قو دوو قي 2 لعافو# تأ ا

 يأ ئواضيبلا ناقو مكر يا اس 0 اولخدا

 ٍط ١ كش ىلاعت هل 0 طا وا نيم 52

 نيعو دجاسلا ثّن» ةلجاسلا * هبنلا نم كجارخا ظ

 اع أ 7 اذا ا دعا اا ةلهتو. ١ ةرث :+اف يا ةدجأس

 ككاو داجحا !ثوم ةداوتسل |* دونا اريثكلا داجتلا

 :أو

 . ةرللا ةروحا | #2 ةحاد لوذ م بلا او ةسشطلا

 . مسالأو عوبلا هل رجا ق٠ . نآرفلا روس نم د

 2 هيو. خمار ١١ صضخنخ ع نم الن د

 هيدر اءادنع دا وجا | أو ( ئرهوج ) ةهبجلا قادوجااو

 روسو“

 اهريغو ضرالا ىلع تانالاوا ةيبجلا عضوأ ءرشو ع

 نب و 57 قو. ةدابعلا دصق ىلع رك م نأ

 زج مكأرل !اوافاو يبني دجاسلا نا ةغ ا دووتل
 ةّرع ردك لوف هيلعو» نافدارتي الف نا تو ضرالا ىلع

 اهمالك تعس 7 وهيل ول

 ا رع أورَخ

 و دوسالا لو مشب داجتالاو ٠ نيلجرلا رفننملا دوضالا

 يراد نعي

 يتطنم نع فطن يذرمخ نم
 رداجتألا ماردك اهب قو

 مارد وا ةيزجلا اهانعم وأ سراصنلاو دوهبلا اهب دارأ

 ' 1 يورو ءاط نو دجا نَوَص اهللع تراك داجحالا

 ” دافيح هيلا ةيددجلاو ؛دوهللاب ريق ةزمملا |
 ناسنالا ندب نم دجا.ملإو . دجاسم ج دوج" 1

 ناتبكرلاو نادللاو فانالاو ةببجلا فو دوبجتأ أ عضاوم
 لك .يف لول 4 يذلا عضوملا دجحلاو دجتمإو. نامدقلاو ا

 هك م مو

 ا ليقو عمابلاي رسما 4 ةنمو٠ لجسم وف 4 هي ف كديعتي  عضوم

 لم | هيف دج ةدابعلا عضومل مسا نع ١ رجلا ةفإ

 غفل اي دم ليق لعنلا ىنعم ىلا هيف رظن ناف . دج |.
 | كلا مارجا دلو . ةيوبيس به ةموهو: ساينلا ىلع
 مأمالا عماج راوي د ع 0 دلو

 الإ رمديعل ٍىرسأ نه ن .راريمس

 عجار) ة ريما ةرجملاو ٠ ىصقالا ا | اراد ادهعالاى

 0 ةداملا هذه يف كلل لصاو» 0 كللقا هن

 .ابهنينح 07 07 روس رج ةقانلا ث

 هتلح يف ككاو .هاجاو ادوقو دم ارجع روشلا لِ و
 ”حايلاب هده بلكلا لجولا والم رهلا ةاكلاو بص
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 سانلا صوخشب هش هيلا رظانلا |
 *#« ةسأ بفراطاول هج طقال ١ ظ

 ةعسلاو ةئيسلإو ةئسلا * ٌعهاس ج تسالا ميظعلا فاس

 ٠ | قو.ةانلا فذحم ةسلاو سلا ةلقمورءدلا ةقلختواربعلا

 قم كسلا كو ىوربو ودا كنف نع

 ىلا زظلا ةلناوب :نوكي ةنال فيفا قارا

 اهيحاص جضتفي ام اهنم طرفي الف تسالا طبضب احلا نا
 هيلعو .اهفورخ نم طقف نيسلا ىلع تسلا ىقبت دقوةلا
 رعاشلا لوقا

 اًرط رهدلا اذه نايلغ ىرا 1

 "تاو لع ىلا كيم مل
 5 و ميثم ةئاكعا اذف

 هس ىتح و 57 مضعبب ف دا 0

 0 ج ُةتسا ينعي ريضل ا ىلا ةفاضال اب ةس ىح يل

 * تسالا بلاط ُةيَسلِإو .تسسالا ع اًضيا هتسلاو أ
 ** اهيل اطو تسالا ميظعلا ةغلامل مل دايو ميلا ظ

 | ريغصتلا ةغيصب يلا + تن دبالا 7 تلال ئرسلا

 موذلا رخآ يشي نم ( يرديخ كيسا باوصااوا)

 | دقو رهط هةايؤوفاطأب فذ دنا تسلا * ابا

 ريغل ليعتسال اها ليقو:ةزمملا كأب يف كرك

 رعاشلا لوقامإو٠ناسنآلا

 ٍلئاو ن٠ كناكم تناو
1 

 0-5 هو

 ناكل
 يلو (ئيرهوج ) ليج رع انولوتي مهل را
 ىصالل تزن نعني ]ؤنكف عامسلارتاوت دقف كلذك ا

 ةقوا| رويغعص اريظَق ناكو أ

 كسلا يف ةرعب كناك ظ

  شبكلا ك اذَو ةقلعم ظ
 4 . لاز امو. ترسو مش نالف كالا لوقو ْ

 ل .نودلاب فرعي لزب ب ا اون رهدلا تسا ْ

 ارا نسزان نم بكضاإ رواجا دوت ل كا مماقما

 قوقل ملف هيلع دوعتي ١ ةلصاو .هوؤ تا نيس

 اهفوف دعفف اهيلع رتب ةريج هبلا اومدنف ”يلارعاب !ورخت
 | يا كلاذ نم ىبضا نالف تسا لوقو .رانلا ةنعذاف
 برشي ناك يبلغنا لولملا نا ةلصاو .ةنعرصقن هدي نا
 .ماه ىلا ترسإو ب راج تناف يركبلا ةّرم نب ماه عم

 دما عاتراف ٠ لبلجلا اخا [ب هر اناديجت احا نأب
 . ةربخاف هيلع جاهل ارثكأ ىتح ليلجلا ن نع كلذ متكو

 ْ * الكم تبهذذ كلذ نم قيضا رئوي للا لاك

 | اههظع واتس كحال يايا فطيس البلا ! اطايتسإلا

 27 رج

 1 6 ىنالاو“ ناهتسو هتس 2
 ظ ”اناس * عيسا ( عواد ) ب وعسي لجرلا انس

 1 هس برعلل ل يثو ةتلغلا هةعم تكفل اتا

 ا ةقانلا 7 ةانثلا 2 هش ويح سأو

 كفل تخرتسأ

 بوقاونئدفلا* ع 1 * اًقورعم يل ساس لان لاف

 اهوهنو يجو ”يصع يف
 موا .ةطئاغ قرأ“ رسل ةريغو لجرلا ع 6

 نوكي ام ةقرا وهو هال. ريثكلا قبل لا جابحلاا + يطا

 ان لسا ايلا

 جلا اب ةم ءاغلا دنع ةفورعملا يو اهب 5-8

 مالكب هل ع 0 ص ةمارحلا د

 نال د لبس ةحاَبسو انيك ثذلا حو ل ضوعا

 شخ ةول بلا + ناذص هع ف وسل

 ْ ية :طلأ ١ سوننلاو ةردملا ( جوطتلا 000 يمل |

 ف ررعاو كلا كلاعب لا

 ا ال هزم ةلملا نزووهو' ىذا

 ْ ل صوقاتكب ها 2+ ةيحل ّلقو 0 |

 || نيح يعل ةشئاع لوف ةنمو٠ 0 نسحا يب يلاول 2

 | وذنلا نرحأف ترفظ يا جم أف تكلم سانلا ىلع رم
 . ةنيدملاىلا زاهجلا .رسحاب كلذ دنع اهزهخ
 ساس تدذعق لاخي. نا توا ا كا

 ِ ر
 ةوببنلا ١ تععدأ ”يوبربلا رام نإ ديوس نب تقرا

1 

| 
| 

 | تعاد ماطند ؟ حام و .هآو 5 حاجتنا | ا. همها يا هنحو |

 (ا_ط باهتسإو باّذكلا ةهلبسم دهع تب

 | 5 .كاعانا © ميك فب نم ديكر فر ةفلاو#



 1+ طغت 0 |

 نكس راس

 هَ م * وس 8 م

 ١١ لجرلا رتست * 5 ارد هر ّىغلا 7

 يذلار ايلا 1 07 جرسلار اد هياععل |

 وادع ١ فصي سيلا ءرما لوق يف

 وا ف مشلاب ن 1 ىلع

 لبذُيف راتبا لهقماو

 لب ذنو نطق كلا هكر كرا قاف زاك يقفل
 نت لغرام قربا 00 ١ كلذ نأ: كرف
 ركشسلا )1 رأت بلآ ا ةليع) ةفاسم أع ورأ ل ل١ ىلع ه رس

 دنع رئات هلا .رغاتس ج رنظلا 0 1 دلما هيب

 فرع ةيطالا ا اهلا 1 ارد ةيرالا
 انابيشلا لاف اكاهفلخ ن 5

 اهتزت ة:ب فلخ ناوكالل كيت

 رعاتسلا هيلع 5 أو 2
 هيو ا ا > و

 ةعاللا ع ءاتبلل 22 ال يدل 5 دنع 5 راتسلاو

 تا نا ال جراخ جودلل نو اذا ظ
 500 رتسلا #«ر ا ليع نوم ةنمو ا 0

 ا ةايحاو فواكاو ناكلاي زي 6 راسل 58 وهو ناتسال

 ةيوقا دعاووتدلاو( تملا كارظال 10 لاس

 ماع تيب ةاخرملا ةيناسنالا ةيبلا لك طابا

 () انن :طومللا ارتقلا و هوغو دال دنيقا
 ميلا عكس سلا نق لمنال ةماعلا يقيالإ

 ةيصبب اكايلع تيلذ كقو : هبرتسي ءام ةرثسلا * بير

 هاوس كلذ ريغ وارق ةزاكع وأ ظروف نم ةمادق يلصملا

 .ةلوح ا معسل | ا ما عماتي ةيسج رك

 روق !١ ةعلشاب هكا أ دنع سبالملا نم: جلاب
 ريتسلا * بايثلا قوف سبب يصف ةادر يرتسلا

 يف راتسإلا # ةريتس ةار ماو 17 لا يدل |

 ريرج لوق هياعو ٠ ةعبرالا 0 تاكاعلا ظ
 ث 1

 هاو ثيعبل | او قدزرنل ُّ نرق

 ٌراتسإلا عمت قدزرفلا| وبأو

 َج طقف ليفاشم ع وه نو د نب نع ع

| 

 هلي

 وارسو اهرتسلاو ةراتسالاو“ شانإو ازا
 ةيراجو . ةنحملا تحت يذلا قاطلا ةماعلا دنع فاحللا
 الل ديني ركاوفلا قدياوتكمملاو ردع بلا هرم

 ل. ئارسا يفب ةروس يفو . فييخهلاو لوعفم مسأ سوتسملاو
 ا تارا وردتالاب قوق بال نيذلا نيبو كتيبانلعجا

 كلادإا نازي ىانلاب دوعادم والو باخ لع ارا ىا |
 لعافلا ىنعميف هاج لوعفموه لاقيو . باجا ةفافك |
 دنع روتسللاو 1 ١ يا يأ دهون يدزراك رخا يف 31

 ةيف ةقاوصلا دنعو .ةنم ”ىسق وهوا ل احلا لوهجملا نإث +نملا

 ءاداجب وف قلاعال قم اعلا اذنعو . موعّدكملا

 4 سبام“ 24 فيز قوتنمل ف قوتسلا - 5000-7
 أ قودبلا قوتسُلا ** جرمللا 000 وه وا ةضفل ابا
 ريكا ةليوط ةورف اهحتفو ءانلا مضب و ةتملاو

 ةييرافل ان 0 برعم هوحنو 7 "1 كرضب 1 1

 ادحاو نيعب أمنه اوجرخ ل را 6 وذلا 1

 اًنالف سو .اًنارط3 ىرج ٌيلؤللإو عمدلإو .ردحإو دعب

 مرا لئاستو :ةعبات ةلئانسم. ةلئاس * ةغبت ًالتس ةلتس

 ىرجام لكو ٠ لعاف مسأ ليلو ذي سي اذار

 *«لاذّرلا ةل املا * لتاس وهف َولناو عمدل اكانارطتف

 جرسنلاب وا هب ةيبش ٌرئاط وا باقعلاو عبنلا لتسلا

 لوتسملاو . قّبضلا ىيرطلا ليسْكا * نالتيسو نالْس
 تلقا

 مهةارشأو ماع ا منع رايك
 ج ميلا ديدشنو ءاطل اب © ألا باوصلا وا معو يع * وأ

0 : 

 يأ 5 0 نا 1 * تنس بولقم
 رجلا لود ن ا ا افوهو. .كرتلا او برعلادالب

 لوبنتسا هلذ.و : ةيطنطسقلا فيرحت ةناتسإلا *؟ ةيلابلا
 روكذملا كلما مسا نم ةبكرم فو . نيطنطسق ةنب دم يا

 ةتدحاو ناتسالا نكسألا * ةينانويلا ةنيدم يأ لوبو |

 يس وشفي ار يش نتسألا 5 و٠ 7 رظن اذاؤف ةتباتم ةس



 تتكض

 اا ىلع هان نك يل | رماو: ةرسا (ٌيدأب ) ابسو اديس هيب: و دعلا بس
 مالكلا ثمسل أ *ي كأي داو ه لدبا 3 دا لاق نهو . ةدغبأو' 1 اًنالف م هللاو . دأب ىلا ٍدلب نم اباد

 بيطلا يلا لوق ةنمو . اهبحي
 مسد

 تادباف سدس

 ظ لاقبف عبحاو ريعطتلا 5 لتفلا لد ذراعا لبلد
 ل ديلا علتلا تاكل اختلال" طاش كب 5

 ربهُز ز اهباا لوق هبلعو | ٌودعلا ىب
 جو يلا ةهشملا ةايباسلا * ايس ىنعب ةابنسا

 هب 0 ةيسن يذلا نحل

 ةسأو٠ نا 0 عى اكلت موقلا تنال

 يس ابي ١ نم ترتطر

 تقم نيعإ ةاهغأ | ينرظن 13 دنع كلاكت ل كلل وتر ةقبقر هدب 1ج وا دلولا عم

 ةتس لاقيف .ثنولل كسلا لكعت اكس اينلا فالخا ليسلا ةلمي دوعلا رّصقيو دملاب هابسلا * يباوسلا جا

 .٠ مل و .

 | تيغدأو كلذكل ادلإو 2 نيسلا

 مدع لكك ذكو. ةوسن 2و ناك رلا نين اطال فازوا هللا ميال ا

 |امو ةعب 1 علا ل احب ةنم دّرْشي 5 لوكا لاج را ا ننالجا بلاغلاو. 55 ا ]

 رعاشلا لوق كلاذ ىلعو .ءاسنلاب يبسلإو
 تالفاح مئانغل اب اوداعف

 ,ايابسلاو ىراسألاب اندغو
 ا »ب ةؤلسل هيسذلا اد هدلج ةيلا يبس ظ

 00 1 وس ةيراجو يس ”مالغ ل اقي ٠ ةسوسأملاو
 نمو دلي ىلا فلا نس قس ةلط وزد علا
 ار - بسلا شت يول" و

 ةارمإو ضاّوفلا اجرح ةيشلإو دلت كلانا لل
 | نع ةةابسإ ةدحاولا اهئئارط ةامدلا يلسأ *« أ
 ليلا ركذب لدنج نب ةمالس لاق .ةديبعأ|

 اهب امدلا ياسا تايذاعلإو ٠
 ربسيجر' باصنأ اهقانعا اك

 + كنا نتءاصا ظنا
 ىلع ”ءادب اا لاق 0 ٠ اثاسو يدا اما ٠

 |ةلضا. ددعل نم تسلا كتوم سل ]و .بيعل إو عجل || ةترسا لجل "بلق ةأرلباو: ةكردا حر فش كك فال

 | تسلا * ةنكلا اهب اهوعدت ةامحلإو او ةّدجل اضبا اهواعتسيو | جاتنلاو ريثكلا لاملا اًقيا هيباسلاو . ثام ةدالولا

 ل دل مالو هاب ماراللا خا بن ركفا منغلإو عوبرلا ةرجج بارتو جاخنلل لبالاو

 | كيس داع لو كلا نبا لا ا تسو لاجر لاقي ةنمو .زومملا ا عل 5 »* دلب ىلا دلب ن“

 ظ ثالثو الوم ل يدنع هسا ّقودنو لاجر غش | انيفاوتشا دقوا يداياو ابس يديا اوبهذ لكلا يف|

 | ل اجر ةنس بدنع تلق تنش نإو لاق :الوه نم * نآرقلا روس نمابس ةروسو أ با س 0 هيلع مالكلا |

 ]نأ لال ددع ناك اذا اما اما اي .و 4.ف كلف اهقوف

 أ عفرأ اف ةثلثلاو ع 3 2 ة ناعج م 0

 ْ 0 00 رلاجر ةمخ يدنع لونل رع

 ددحإو لك“ نبيسق ىل أ ىلإ مسقني ددعلا ناك اذا 0 . ضخما

 عيبا عصي

 و ةثلثو ة ةةلخ 0 3 امعاف

 ةئسل اك ضنا د هيف زوجي ا وان 1 وحب

 | 0 اجر ةشاث لاقي نا

 ظ نينثأو مشات ىلا مسقنت اهناف سلا فالي رةودسل ثالثو

 اذا تاضي ان ءانلا قيال ٍلاجر ةثلث ليق اذاف

 3 ا عمات 0 عرج ىف ا اول ديدحل ددعلا | يل

 نونس قا 00 ركذلا تارشع تمس - نوثيلا|

 جو بصح و واوا اب عقرب 2 ةأرما َلوَعَلَو الجر

 ماهيلا هبشي رت راك واطازكالا عيجي ء[لاب
 اذا ىوه تاعك
 ةزمطا باب يف عنتسإلاو جاتسإلا  يتس

 يي

 كرما اال



 1 َز . كيو ه١ ميل

 ا -

 وذ لوط د دوع ةماعل | دنع نالبسإلاو . عحسل أ زهشل | | يريرحلا لوق ةنمو.وبلع هعطقل وا قبرطلا هتمزالمل هب
 لوقي مهضعبو .ردعب نر. كوشلا هب 00 ؛ نيتبعش ةيفوكلا ةم ا ل

 نتا عكر نة بس درعا كفيعم ام

 أ قو ةينيسل ا س 8 تا الل: تقيس ل ل طرا عن

 / .ادغب يلون يف ةيرق شو نيس ىلا ةبدن هاسنلل دوس ريس نال ضيا .فيضلا ىلع ليبسلا نبا قلظبو
 ربرح > نم يو ةيسنلا ف يدل كاين ا نورد وازوعو | دضقللا 12و لخلل رولا فدل وتو دارا قاموا

 رعاط مساةتنيسلا يف ةغل ةئبيسل | ** :جرتالا لااغنا اههف | اهنمو لاق ويلا دصقلا فاضا كلاذلو سنجملا ليبسلا
 نيس اهدرفم قاقرل ا عئافملا ن نابسآلا عرضت | كاف ضيا كلاناو قا دصنلا كرد دئاع يا تاج
 مايسل اج ب س يف ةاتنّسلاو ىتبسا انيس... | نيل الجل يقو(رئاج وه ام ليبسلا نمو يا)رئاج اهنموأ

 0 كارب وراك قم اروعمو زوما اسنللاو | اتقو كوتنو ويغسل | قيراتلا ناب ليبسلا دصقي دارا
 عوكلاك ىو !ةءانقمالا نع دئاح وه ان لبنا يلوا باج
 0 بلاستلا ةولج جرم ورق ةنوهتسلا ٠٠ .. |هسااليبس لوسترلا عم تاذختا ينيلاي ا ء و

 ترابا نو نادسآ ةنمو ٠ "جرح يا لب دبس اذك يف "يلع س و ةلصوو أببس
 باب يف ركثذدقو خانابسالا فيرحت تامل انبس | يذلا ليملا يف اًرغلم ةينارجنلا ةماخملا يف يريرحلا لوق
 غناملا لوقي مهضعبو خغابسلا لوقث ةماعلاو ٠ ةزملا هب لقب

 ةيجلا نيغلا ةينخو اًرهجل «تريتخأ ةكان امو
 لوهجل ما ةغيصب ا لل ليبس حاكتلا يف هيلع سيلو

 ءابسلا + بسعو ةوبسم وهف امره ةلقع بهذ اهبيف |تيلخالا نيب عيجلا عانتما عم ”جرح هيلع سيل يا
 00015 لايك ةابم لج وق ىللصالا | .ةحما ليل لع ىلا ليلو كراس ا ةدارللاو
 ا 11 نو لتعلا بهانلا املاك سابسلا* ناسنالا | البيس: نمحلا لعام نادلوملا ل اما نمو اهبل تمن
 لاقي .ربكتملا ةيهابسلا * نا بكوابس لجر لاقي | نونلطبو .ضيحلا مدنع ءانبدلا قسد ةيكراعم
 لجرو٠ مرا نم لقعلا باهذ ةّبسلا * ةيهابس لجر | اليبسو .نيدرإولل حابملا هاا ضوح ىلع ضيا ليسا
 ! لاو هسا *< ةينام مالا نراها تكتم ثنا ديعي اهزا يبست طاتختا نواوتي .اهاكلسم هن ءابطالا دنع رمل
 ناسللا ىيلطلا اًضيا هبسُملاو .اَمَرَه لتعلا بهاذلا | اذكل عفن نا انليبس نيدلوملا لوقو. تيضفأ يا ةدالولا
 ل انفعواًاللغبس يا الكْربس لجرلا ءاج_لاهبس | *ةنم شو امو قيرطلا| ةليسلا»*ولعفب نوريدج ن وحن يأ
 | ةالكلادهنإو :ةرخكالو اندلع يفالوا ثرتكمرتغ | إي ا لسمو لوسمو ليسو ايفو لع لجر
 هرج اريج لعب ملراجئااذا 1 اهفورح ىلا يل اهابسأ ىلا اهوغو ةعصقلا المو. ةليسلا
 دال ناب دلا يف اي نحر رعاشلا لوق ةنمو اهافشو

 ع 2 املأ ةوفع ند ل انعطق مال لب احتام ينولسرا ذا

 هم اناوس ىقيب الف ىَرَأف ايلات خلا العلا |: مزامف
 .ميث رغ ا ةايدتو اج اذا اليس يشي وه لانيو سداسلإو هايل امبالا . ةلبس عمج شو

 لطابلل د[ لاهبسلا نب لالضلإو | لجسملاو . ةيحلا يذ مسإورسيملا جادق نم سماخملا وا

 ظ 4



 اسلام خدعت

 كيانملا تسع هداوةناق ادتماتما و ريرحلا لو 9

 قباوسلاب دارا ماورل او قباوسأ ١ تيضنأو ٠ مسادلإو

 ةزيتر ثفصو ةيقباسلا * لبالا مساورل ابو لوغلا
 ا قاوسا | | ةيق ىلسملا هلباقيوراقياك ناسنالا

 ايت لون ةماخلاح ديفا أو طابرل إو ءيشلا لدق امو

 .ورغوا ريس نم هاديق يزابل | اقابسو . ةمجعملا نيشل ع

 برحو ٠ هيف قباستن راض. يف اهوارجا 1 1
. 
 هدو

 ل ل سرف 0

 يف ةغل ايلا ل اعف قابسلا| * تيسرازفلا ردب نب نب
 ةاتعت ءاح'ىا تاغ ع ملوق ةنمو» 8
 رطقملا قبس ا:*«:رئاكاو إو لئاشنلا فيل

 .قابسأ جو هلع ناونهازايام -- |لها نيب عضو

 قوبسلل < قمسأ || يلا ناقبتسي معا ناقبس او

 ىا ىلوالا ةعكرل كردي ل نم اهففلا دنعو. لوعفم مسا
 ةناعلا دنع اهوحنو ةرجالا نه 1 مالا عملا

 فلما
 اهغرفأو يع اذ[ اكبم اكشن اهودغو ةضفل | كبس ش

 كبيتو . ةخااملل ل دقت كبس ىعب كبس + بلاقف
 .دديب ةلوانت مث 3 هنآ رو نم ةقوف لبحلا ىنن لوحلاب لجرلا

 ١١ مكبسو اردصل كليسلا الع كه اعلا حالطصا نم وفو

 ةيسردصملا فردا عم لَكُأي (انقطأ ةاغلا دنع لعنلا

 ديرا هلي وأت نااف كروزا ن نا ديراوحن يس اكردصملاب

 بلاقلا يف ةغملا ةبّوذلا ةعطقلا 0-5 بلاوي

 نيدوملا ذيع | دج تلا اهرغل ةضفل | نم

 لوبيل ريرسلا يف لفطلا يذخغ نوب عضوت ةفوجم 0

 ع كال 2 ديم لبي الف ك انه .ةروراق ىلااسهف|

 3 ل دي دا هيف 0 يذلا ناكلا كسل

 كباس
 ةيزاح إو. هباعي قش مسا اراركبس ا"كيبدبتلا

 ردا.« ُلكو ملعلا بلطو | . ل دتعملا بانا ببال ركبسْلا < تمانتسإو تلدنعاا
 لسرت لا رعشلا نمو

 اعذبن
. 

 يالا فل اولا رسدلا و افيشم يه دا ك1 بةلام
 را ا تببلا عاجل اعت هللا ليبس يف ةلعج اليست ةليس

 || تلبسإو ٠ هلّثزا عمدلاو .ءاخرا رتسلاو رازالا لبسأو

 رطملإو عمدلاو . ثرطما ةامسلا و. اهلباس اكويملا ى
 ةمالكرثكا نالف 4 و. ةنلوبس تجرخ عرزإاو .الطه

 ااييلع ةفلنخلا وتلا ودق كمال ىيوظال وم ةللادلا ةيبلع

 | نا لبق بامحل ١ نم لزانلا رظملا لبسلا *«مجئاوح يف
 || ةواشغ هبشو ملبنساو. تننالاو ,ضزرالا ىلا لدي

 | نوكيف ةنطابلا ةمحتلملا قورع خافتنانرم نيعلا يف ضرعت

 |اهتورع جات وا تربخن.ل لا جن هنشي اًميقر هاشخلا

 نجا ةناكو ١ ناخ دل مهبشي ادونيم نوكيف ةزهاظل ا

 شا ل ابباف ضيا لم -اإو .رتسلا لاهسل نم

 1 ا 006 ةليلق اهم ةفئاط_ حامر نم لبسو : مدل !و
 رعاشل ١ لوق

 امتعرو دق اطنل | باراك ل يخو
 عمات ةيملا هيف د اط

 كيوط يأ نزاس لجل دما ةليوط يا البس نيع

 هيف قرئ ايلا, ةلمسل او: .ةفيماولاا ةرطملا ةليسلا فاشل

 يناارغشلا رس براغلا لع اطر ةنقلا تو

 فرط ىلا. نقذل ا ىلع ام وأ نيبراشلا عيمجوا ٌةفرط ٠|
 ايها لجلال 2 ج ةصاخ اهمدقموا اهكةيفللا

 ريعبو.ةبأيث يا ةتلبس رج. هرخ يفريعب ! اربو نم لاس

 ىا ةقانلا 8-2 . عدا ةقوزإوا ةلسللاءارديج

 1 داي يا ةنلش ار و: اهرحن ةرغث يف ىرعط

 نيراج ادنعو . اهوحو ةطنخملا نم ةلينلا ضبا ةليسلاو

 رهنلا ةلّمسو .راشنملا نانسا وب يفت يذلا ىتيقرلا دربمل
 طلو فمن ربيفعلا اكسال ةماعلا ديغ

 ةلوبسا|و ةلوبسلا * ةليوط يا رسكف م مخلب ةليس ةيصخو

 تنل ]: تارقتم ضو اهو قيرطلا 8 * ةلبتسلا

 انو | داهم هل هل ١ كفي و١ .هلبلا انيلركست دقو ا 8

 يق هل اعتسأو :رزملا ند هب

 :رفاعملا ل ىيؤيظلا نبا 70 نباو .راكأ داهجا



 قيس ا( نحو

 خردو ةر امو ( ةمعنو نيس # 0 يفو ) ةمبعو

 عواا ةعبق ا ةغباس ةَثأو ؛ةلَب را ات يا ناو ا

 هل انك ا ةروس ةلغف ةنمو٠ . ةعساولا عراب ةغباسلا ||

 انيحوإو يأ. .دارسلا يفرلقو رتاغبا 02 نأ ديدحلا | --

 هيلع نقاب 8-3 0 ا تاعساو | ءورد لغاك نأ هيأأ

 غيستل )و غبت أي يهافرل او ةعسل | ةغبسل ا#ةغباس غرد ظ

 لصوت ام عيبا يفاهيفن وة رعكب ا كيسا إو فعلا

 .غباست 60 3 اا رتستف عردلا قلح نب

 ةدايز ضورعلا باالفأ دنعو 6 ردصم غيبستل إو

 ءوزجم برض يف عقاو ١١ نتالعا اةرخا 1 لع ٍنكاس مفرح |

 رعاشل ا لوقكن اتالءاف روصيف لهرلا|

 ىتح ٌربلا اولانت نإ

4 0 

 تيم اع اوقفنت
 غسل ( هيسرهوج ) ةغباس غرد هيلع“ قطع جرو
 .لوعفم مسا غّبسملاو .رعشا دقو اهدلو تنلا يتا ١ لماحا
 غيبستل | ةتحل يذل | تببلا 0500

 .ءاابأ لدا دلل بزعل كفن عبدك
 مه بو مص

 ةغم شال كل ًالاْخَبَس اناتا# نهدلاب رعشلا اذكوأ

 01 فاض ةعدستم يا

 .ةنلخ و ةزاجو ةمدقل 58 م و ةقيسإ هيلا 2

 قرن نمألا ]خ2 لع هج اراض قبالش (تراكاشلبو
 ىلع 7 .٠ ةتبلغ اذا انك ىلع ةققوس ل اتيو٠ لولا هيلع

 ىحن مالل اب يح اسفان ناك يو. اريثك مالع ياوموق
 سام يليق ا وي ونل ا فو عسا نم ملل تقوس
 الف ”نالفو. ا روغل اه دل 5 تنلا 5 سل  ةاشلا كتيقعش

 تقيفل وهب ةعانلإز 5.2 ايا ةاظ إو «ىرتلا ةشاقحا
 . ةنع ةترخا وا ةمالكت عطقف ٌةقبس يا مالكلا يف هيلع
 ا ريغ ىلع ةنم طرف هسا همالكيف قبسلا نولوفيو

 ةقاراف ةلوب طيضب نأ كل عب ١ ريغ وأ يبصلا بساو

 يف ٌةبلغ يا ٌهقبسف اًقابسو ةقباسم ةقباسو :هبأيث كيس

 ظ ارا رخالا امدح قب اًكباْو و دعلا بس نالجللا |
 . ًالض ىتح ءاكرتو ازواج طارصلا اميتساو . ةقبسي نا

 اوباستن كسا قبتشن انبهذ 1 انابا اب فسوي ةروس يفو

 .داقتلاو للانعفالا كرت دقو: كورلا لاؤدعلا ف
 اذ ةلوقاماو 1 فاشلاو ل انهعنالاك
 | اكن لارا باجلا الأ اتباقننا هنا قاما تذح لع
 مسا قباسلا + بابلا اردتبا كسا رادتبالا ىنعم لعفلا

 يثو ( قابسلا لبخ هيسا ) ةبلحملا لبخ لّوإو .لعاف
 مث ٍلصالا متاّضيبا قبلا فورعملا قياسلا اطوا ةرفع
 لملم ةطنمل م فطاعل ا مث حانرملا مث يلام امن يملا
 ةرخأ اهو قابسو نوقباس ج تبكسل ١ مث مطللا مث

 ( ةفوص وملا يار ءامسالا علا ]يلا . فىعمب ق ةباسل ا

 ىهف بابلا اقيتس

 يبنتملا 0 هلا ةنمو هل ةاعبس حرصا قانا عسنملا قبلا * هيأ ع جالسالو

 0 ورعب :ةكمللا اهب دارملا ليق انس رتاقباسلاف ركبر نم قرفغم ىلا !وقباس دب دعا ةروس فو :قابشتلا
 ىلا نينموملا حاوراب قبست ةكئاملا ليقو. يحولا عامتساب | قباستو .راضملا يف تيقباسملا ةءراسم اوعراس كيسا

 ىلع عي ل اوحالا رثكا يف هب كفؤذولا نع هءاطتنال

 را لوب نو مارك لع ماخلاكقيإوس
 وس ريوس انهي وا

 ايلصمإو انم قياوسلا قلن
 عما اذه محن ذخأملا اذه اًفلطم ىباسلا ذكي دقو

 رك 00- نيب 507 /

 قباوتنلا رو انيلاوغ

 يف نيكرتشملا نبي وارلا دحا وه نيث ديت دنع قباسلإو

 رخآلا يوارلا نع ٌةتوم مدقن يذلا خيش نع ةياورلا يف
 لو يدع دفابلا» اة باقاواملب“ توتو ناكل
 | ال ءاقجالا ىس هو ردلت ئانلا زختالا ئوازلا
 اتا( هزل ةازال ةصقت نأ نادل وللا كلع عططإلل از

 عيش ل و 1 مث أهنيب 2س ليفي 9

 ةقياسلا »ول 1 ىلع ىف قييف 2 ىلا يثني ىتح 5

 ِ ياس ل مظوقو ٠ قيإ قباودو تانباس ج قباسلا كننوم

 ةئباسلاو تلعقأ هلأ قبسو هيلا سانلا قبس يا كل اذه

 ةيلزالا ةبانعلا يف ةيفوصلا دنع

 ةريطق نو 00

 تاع زانلا 0: رودس 2

 نما
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 © هيا

 ٠ ةدرفنم اهآر نوح 0 م مرد تنب امنا ىلع طسلق

 لافف.ىف 0 ةهروع دال يل ثم نال هللاو هل تلاتف

 كيكات 2 تحاصف . كريغ كسداولا يف ىراام

 رغاي عبض اي ديس اي ناحرس | مد ايادي بشد

 ينانه ىزاان تزول اتف فويس نوفا
 رعاشلا هيف لوقي يذلا وهو .عابسلا يدإو

 ىراالو عابسلا يدأو

 ايدإو 'لظي نيح_عابسلا يداوك

 دودعلل وود ةينالاواةنسلا نيياحدعلا قمة
 ا لاجر ة عد لاقيف ليال فنالخ .يلعرتذلا |

 كريما لاقو مهضعب ةركتإو . ةعبس ليقف هابل ا تحث

 ٌدخأ هذخا | مطافما نمو ( بتاكو ة ةيجك لثم يا) عباس عججأ

 ةعبسدخأو رلاجر ةعبس ذخا هذخا يا فرصل ابرق ةعيسأا

 هذخا ردرأم لجر مسا ةعبس نا ليق ام ىلع ةآنب همدعل |
 كنبةعلا ل 2 لاما و هيدي طواف املا ضعب|

 هوقو. ةعبس باذع

 ةعبسل او :ليفاغم ةعبساعم ةرشع لك زاد نو

 مس وفل نب وويل قفا ةعبسلاو ا
 عقربو تنوملاو ركذملا دوذعملا عم تنوتسي تار ١
 ةالغ نم ةقرف ةيعبابلا * الاب ضو انشروا
 ملأ[ مهو ةعبس ةعيرشل اب ةاقطنل نأ ىلا اوبهذ ةعبا 0

 عباس يدها دهمو ديو ىسيعو ىسومو مهربأو حونو
 ديالو ةياسعجلا ءافطنل | نم نويثا لك نيبو .ءةانطنلا

 .عوبسألا عوبسلا * مج ىف ةعبس نمفءيرش لك
 خامل مويلل نارا دا ءتميملاو ضيرملا وبسس ةنهو

 ١ اعوبس تللازا فالك يدل قو": 6 لد وا

 ع ثررم

 ةعيس نزو مرد 0 هدم كك

 ٠ اك ىلع ءاقبا قاطي و. كما ال اهرخآو 3

  0 0دو ا عيباسأ 3 هوو ضلر ا

 تيببااب فاط لاني فاو اما عش ا فاوطلا ١ ل

 35 ”(ند 8م 8 02 35 2ك
 0 ياس

5 - ٌّ .6 5 1 
0 5 

 د

 دنع 0 روشأ 5 57 8 : 0 ظ
 نزاف :ةيواستم رئالضأ ة ةعبس هب طرق رجس نيسدنهلا

 ظ لها دنعو. رعالضا ة ةعبس وذ هل لبق ةيواستم 0 ل

 0 ؛ ارنعص اقر اره نيعبرإو ةعسن لع ع 8 د العلل |

 .عابسل ا قفولابو (هبازووط رفد سك م يشلَو

 رار اطوبلل قروش ليوواطي كونا دنعو
 ظ .عبسأ ١١ ةرعذ يذلا عوبسملاو .ةريثكا عابس ثا 3

 |يتل | ةرقبلا ةءوسملإو .روعذم لك ىلع ةقلطت ةماعلاو

 اهداو عبسل ١ لك

 اذا اهندحو“ ةقانللا| طافنا راع سلال ةرعبنلا
 ظ انف راجل ةتوحمملا

 اذه لي واطلا عراب
 ظ 2 لاجل ميو
 ظ .ضرالا ىلا لاطنف م 3 م وسال غيم

 هيلا لانك داخل ا ءاعسلا نقاشا. ةعئالإو
 ددوااخ داو كارل اركي قيام تعوم كامل
 ناقل ةروس يف ةنمو . اهنا ةغتلا| هيلع هللا خيسإو غشا

 ا
 ا

 ١ .لادبالاب غيما 58 و .ةنطأب ٍ :رهاظ عن 2 خبسأو

 دا عا و ا عجوا صام غب 1

 55 0 ةعبس ند زوجا ا #3 بورضو ظ

 م لا 5

 اعييسا و ةدكو يلدلاوو

 ا ةفانو ٠ غباسلا كماوم ةغباسلا 7 رفأو يأ غباس ةفوكلاب لت 700 ا عيبسلاب دارا

 || ةيلاو ةزيجع اذكو .اهتليوطو اهتمات يا عولضلا ةغباس | دحالا اطّوَأ ةعبس مابالا نم عوبسألا * شل ثيح

 | 0 ىوو ةعضاوم ةغلبا هوضولا نالف غبسأو» رخصو

 | لبيوط مقاببإ لفل لعاف مسأ غباسلا * ه هقح وضع

 ا تو قو ياس اه يا غباس 5 ةذوخو قر اذرجا

 1 ذو .ًأاطخوهو عياسأ سومافلا وجل ضعب ٍقو٠ خيبت
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 ايل اك كفرحب اننا ةناطسلا < كينان وخر 9

 ةناطيزلا اط ل ايو .اهفوج يف عضو تاصحيريطاا كرب
 اضياأ

 .ٌدنمإو عهطضا اًرارطبسا لجرلا ٌرطبسا -رطبس

 ئدييزلا برك يدعم نب ورع لاقأ
 اياك ارو ليتل كيلو اهون |

 تّرطبساف ير رعرز لوادج

 !كاعرسا لبالا تراقب اود ةمرمم بلا ف تفائل
 رطبرملا * ليوطلا رطايسلا * تماقتسا دالبلإو
 (مهلا يضاملا سومافلا : ٍِح ضعب فو ٠) مهشلا يضاملا

 رطل ج ةبثولا دنع دمي دسالاو ليوطلا طب هاو ظ

 هي اعيدعا)) :نضوالا و ىلع لوط تار طيس لاجو ظ

 يقاافإو كيابل تيل هقار( نعزإلا فرقا ةيضنلا
 ى وطول, كذا عجيف تالاج رو تاماّح و 31 عجم

 0 كا يدنفأ مصاع قو ) رقما »م را : |هيف ة ةيشم

 يف اًدبا هارت اّدذِج قنعلا ليوط ٌرِئاط ( ريغصتلا ةغيصإ ظ

 ١ نيزحا كلام فّرءبو رازيعلا ابا 5 حاضت | ملا

 ليوط يل رّطيَبَس لجر لاقي ةنمو ظ

 ىل معباس ناكاعبس مهعبسيو معيسي موفلا عبس
 ةعش ايالعو اقر وذاوا تان عت دلو ٠ ملام ءا عبس ذخا|
 مال ا ةقرس حشلاو .هنانسأب ةضع وا هيف عقوو |

 ةماعلإو . تافاط عبس ىلع ةلعج لبحلا ٌنالفو .اهسرتفا

 هايج اخيبحن ا ةيعب فول جم ةلهنا ىلا ةعس ل وتلا

| 

 . تاّرم عبس ةلسغ ةانالاو٠ ناكر ةعبس اذ ةلعجو 5 |

 ةعيس و تاره م كرجا كاطعأ كل اال خيو ظ

 . لايل عبس لكيف ةتءكرق هيلع عفان كر لاو.و فاعضا ظ

 :نيعيس اهلك ة شار دو. لي عينس اعدنع ما هتأرمالوأ

 وع ا ةعباسو ٠ لجر ةئاعيس و 6 مونلإو اهل م هله

 و | اتالفو. أبعم اج 5 ارلاكأ . متاشنلإو ثفرا اب مامار اًعابسو |

 ميس لبا تدرو لج ١ ب . عامل ةراك 0

 ريو. .لعاف 58 عباسلا #3 ةقراس ّيشلا عبنس و .ةلهأ

 00 3 ميو هآنلأ اناس دالة ن نيب ذم ددعلا

 رشع سدس نييجنملا دنعو . عباسلا ثن 38 ةعباسلا

 ةعبس اذ ناك ام ياّبسلا * عباوس ج ةسداسلا
 نمو ٠ فرحا ةعبس ىلع ناك ظانل ا/أ نهو . ناكرا

 ىلع ًأهذم منلث 537 عل راصم ةيعممس | را تايلاوملا

 ٌيئاعنلا هل ل افيو .ىلوالا ةثلثلا ةيفاق ىلع عباسلاو .ةيفاق

 ٌلجرو . ليوطلا ميظعلا ليجلا أضيا ٌيعاَبلاو .اضيا

 | او ماتوا( ءليوط ةينلغع ىلا: نواذنلا ةعابش
 عابس اك هب ىليعحلا نم ليسا ةعبسل دلو يا عابس

 فالخ ىلع ةعبسلا ثّنّوم عبسلا * يعابسلا ثنوم
 ضيا عيلاو .هاسن عيسو لاجر ةعبس لوقث . سايفلا
 ا ”رم ثيدحلا ةنمو .رشحلا هيلا نروكي يذلا عضوملا

 مكب عبسلا ب يورو .٠ ةمايقلا 2 اط و يا عبسلا موب

 لوقو : عبد نم ىدحأ مئاننملا رمالل لاقيو عاملا

 قدزرفلأ

 ةقانما و للا فاح كو

 ديلا كنف ها

 0 0 يناخلا 0 تايم يسع 0

 اهيف امو ةولصلا يف ىتنُت اهنالو تايآ عبس اهنال ةحتافلا
 .ديعول او دعول | ىلع تلمتشا اهمال وا هللا لع ءانثل | نم

 ٍرّوس عيس نرع ةرابع ( ينانملا عيسلا يا ) يف لبقو
 . نارقلا مسا يف ليقو . ل اذنالا ىلا ةحتافلا نم شو

 بوب 0 | يناثملا عبسل ابراشب كولسلا لها دنعو
 عيسلاو ْ

 ا م ايلا يث درت ديوس

 مايا ةعبس دك يلا يف اجامل دنع ا
 سرتنملا عبسلاو عّبسلاو عيسلاو .اط لعافلا طاخما ةّلفل
 أ جادسالاب ةصخت ةماعل !و اقلط تاويل نم |.

 لارلخ عبصسل او. مدس ةغ ماكنا

 نب لئأو هب رم ةقرلا قيرطب عاررسلا يداوو٠ عابسو ةلبعو. ع . ةراوظلا ىلا دل
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 « ايس اهنم زج لواراقبلا مهاكن الد ابو كلا
 ضرا لاقي : ةديعبلا ةيوتساا' نضرالاوا ةزافمللا بشنسلا

 ةماعلا“ دع سلا بنوك بهذا رم
- "” 

 كا ا

 ةلدسنملا ةفارطأ

 سلا

 .لعج دَض وهو 520 1 ناجل َط 7 2 ا

 ىلع لجرلا طيبسو :عتإو رثك ةطابس رطملا طبسوأ
 ةقانلا تس * مح يا طاب ةتباصا اًلعبس لوهجلل

 ةنلخ نيبتس تا ماريغل اهدلو تنفلا هيك ا

 0 البارات 1 0 3

 | *فعضو مهعويردصسعم ل ا

 ا

 داب طاباسو . تاطاباسو طيباوس ج طابيسلاب ةماعلا |
 طاباس ما نم غرفا لكلا 4 ةنموا كرس نتا : ظ

 2 ا لطعتلاو هل اطبلا يف برضِإ

 ااهيلا 2 مف 550 نع مانغا طع ماطعاف وه ورفس يف

 تاكقلا ليقو :ةلاطبلاو وللا يف ةتاقوا يضفب ناكف

 ) [ض يا) قئادب

 00 ةتلع ذي كلذ عمو٠ وا فندح ىلا نيد

 اال اههخيو هما َح 2 2 ناكف دحا هيتايالو ناءوبسالاو

 أمحمد فزن 00 كلذ يلا 4 ةلاطبلاب رو

 رعاشلا لوق ةتمو .ًالتم ناصف كتان
 طاباس ماج نم عَرْفأ 2 ةخاّبطو نفق ةفيطح

 غرفا ىرت ىتح ةيروحلا ةماقملا يف يريرحلا لوق هيلعو
 طوباس * طارخملا رس نم اًقزر قيضإو . طاباس ماج نه
 دبش طابسو . ىلا _ماطقكر طابس * ةيرحي باد مسأ
 نع رظنلا عطقب يا ) بيرعت ةرابنعاب تتميز

 رظنل اب يا ) هتيجت رابثعاب عتوبو ( لصالا يف هنمجتأ
 جملا نيشلاب طاَبش لاقيو ( عضولا عا نوكيا
 ةظايسلاو .ةتعسو رطملا ةرثكةطابسلا * اضيا طابشإو

 شيلا نم هيلع رم ند مك

 | 6-5 ضار ل 1 اغ 4 ىّوأدتب تابن دع

ِ -- 3-8 3 ٍ- 

 | دنع فّرعلو قبرط امن نيّراد نب ةفيةس طاباسلا /

 طوس

 | نم فص طابسلا * ثويبلا ةينفا يف حرطت ةسانكلا
 لاعب دهس وفنيتو ةروطع طال اعل ركل ةيادلعخألا
 | الع توما اظلذا نمو نود ارع لا "لعمر

 يا نانيلا طبَس ٌنالف لافيو . تيزغ كيسا طبس نظم
 | فكلادعج 3 0 مركلا نع ةيانكتفكلا طسبنم

 | للا ءرما لوقو . لخب ١! نع ةبانك

 كنان ماظعلا م هب كا

 | - ةآول لاجرلا ني ةتماع
 | نيدبلا طبس لجو :ماوقلا يوتسم طاطشلا ل دتعم يا
 مسجلا طبس مالغو :نانبلا طبسك
 || ةليبقل اكدوهيلا نم ظّيدلاو : دلولا دلو ظْيسلإَو :ةفيطل

 | يتثا مانعظقو فارعالا ةروس يفو . طابسا ج برعلا نم
 ظ عيجماب ةدقلا اف ابتإو ةقاع وأ يا اماما دع

 |طبسلا دصتي لو مالا دصق ةنال (اطابسا هلوقب يا)
 | نحو نبق قفلالب عدلا لع 'تيرطتمدو م عيا

 | ىهو طبسلا نم طابسالا قاقتشا تيرس يرهزالا
 ايفو: ةعرو طار وكانه ريغ وأ هروزف
 | نم ظبس ( لع مامالا نبا يا) ٌُنِيسَح ثبدحلا يفوا
 | دحاو لكتايثكلا يف لاقو» . مالا نم ةما يا طابسالا

 | ليعمسا دلو نءرحإ او لكو ٠ طبسوهف دع دلو نم
 ظ ا هيث لك يس ةدايزلا طبسإو لاق“ ”ةايبق وهف

 لابو يا

 |لوق رد ةلمو برسل جنم ةليبألا هاطسلا "التوب دي دقو

 رعاشلا

 هل لدو هاوه يم لاقو

 ًاطبسم ةئاثباك وأ ميتكبا
 اةيعلطسإلا فيلل : ميت ينب لثم ةليبق هل لهو يل

 | ناصغا اط رجل إو دّيِج رم نخدل 0000

 . عج ريغ يلا بس رعشو رم اك دحإو اهاصإو ةريثك
 | سجارفوا اطبطدو طار ج لب وطلا طيشلاو | ن
 || طبسو . امطنيمس ىتعمم مسجل ا

 | ٌيخونتلا ورع نإ ملخملا لوق يف نيقاسلا | ة

 | لما عآظي نا يبا نيقاس لا ظبس الج ىبسنال
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 سجل س راس

 فلالإو .رفلإو ءيش لكن م هيرجلإو ليوطلا|
 ال | ةدتابسل لو ٠ ةدنابسو دنابس جثيينأنلل ال قاحالل |

 لطبتلاو وهلا باعصاو

 لاقي :ماعطل | لق يف لمه سي حوابسلا - حديس
 : عوجملا نم او و حردابس انعصا |

 ٌلطبتل اووهلل ١ باو غاكقل !ةرردابشل ار ذبس
 ةذباسالا ** برعم لتكملا هبش ةذبسلا - ذبس

 انيال يلا حاضوالا فالي وهو. رضا موق |

 رتلك يف ل اذلاو نيسلا اهيف عيدجتالا

 ةروغ نْتما اًربس ةريسي اهزيغو ردبلاو حرجا رّبس
 قمع يعجل ةريس نقف رفنز و ام لك مراد ت وتتم

 زعاقلا ىل اق. نايل رغب لكي لاف هلو فك
 اهلها لسلا يي <يفنالاةل ةازاع

 قر ّيرباسلا سيك سعو

 : هباع ضرعي نم ةلوقي . ٌيرباس ضرع لاما ةنمو |
 بايثلا دوجا رف يرباسلا نال.وبف لاب ال اًضرع

 ربا بوث يرد يبأ تنكو ضرع يلداب 3 52-7

 ني وجلال اق بسط اها شيا ول
 ةقيقد غرد اضيا ةيرباسلإو .ٌيرباسلاو نايسرنلا ةفوكلا |

 يبنتملا لوق ةنمو . ماكحإب ف ججنلا

 اميرو فريال لع تينت
 رمسلا لا هيف قدنت

 ب نم يرض ةرابلا * حرا يري ام رايبلا ظ
 اونغتسا اذاف اهيلع بتكي حاول الا نم ةديرج ةروبسلا |

 يثو لجرأاا ىلصي نا ا ال تيدا أ يو مرج اهنع أ

 نك دنا
 يق١ 23

 تمعدحر لوغب ّنالكلا ذايز ابا تمحى يبارعالا ن؛ ؛| لاق

 ريسلا 1 يلدا ضل يل لا ودبلا ىلا ف اوم

 :وادعلا اهنا ريسلاو “٠ ييفدبف نإ :اسللا 39 و "ةعرصخ

 ' لاو . اييلع لطصُملا اغلا" ةءاعلا دنع و هبشلاو

 يفنا -ريشو

 "012 تاربس ج ةدرابلا ةادغنا ةريسلا * رئاط

 ' اتاط ةريسلاو:؛ موا ورصرا ا ثيدحلا

 حرجا ربسي ىذلاو أو حربي لا هبريسي يذلا لمار ابسملا

 ا”. ليلا تحييهاتلا ثيبالو ربا ج
 . هربخو هراسم تدل لاقب ٠ ةراشلأو ةّيطا ند فرع

 .ةّئرطا نسحلإو لوعفم مسا روبسملاو . رابسملا ربسملاو

 ْ ةئيطا نسح يا ٌروبسم لجرو وش لاقي
 تيرتسلاو توُرسلا * عنق لجرلا تربس

 لوق ةنمو . جانملا نييكسملا تربَسلاو تارئسلإو
 ةيورملا هتماقم يف "ير.رحلا | خوش

 ماا ا

 اتوربس لابرسلا َقَلَح ادب نآل
 | رذتلا ضرالا ند توزبسلاو .اجانجن اًكسم يا
 ج درمالا م الغلاو هفانلا ليلقلا ةيشلاو بف تابنال
 00 7 ترا د رولت انفو راسو ترام
 < ىلخلا سلا تبربنسلا +: قالخ اجو بأ

 ةماعلا دنع تربو دل مجال يلا تريلا
 ليئضلا فيلا

 ةيبعل 0 ةحرش ردالا ىلع ”جوبس

 رعشال اهدلو تقلا ةقانلاو .ةقلح ةرعش دربس

 اها ركل دسللاد ردصم هكذا د قع ل ظ

 لاقي + ةسحلا ةعيطاو: ل احإوب نوللاو لصالا ريسلإوأ
 ناك اذا ريسلإو ربحلا نسح ٌنالفأ عطا دج الج

 رعاشلا لاق أ

 موق ٌلكو ءاربلا يلا نبأ انا

 ةادر مدلإو زادي لم مش

 رع

 60 . هي درجبسم شو

 دك يا نحن اكوا
 ةعواطم بسيست * ةلسرا ةلوبو 4 اان

 ةماعلإو ”بسيسف_لوبلاو ايس لاقي .بسبس

 ا 7 ل يتمإو ل ادجنا ىارتيشلا بسيست وقل

 نم ٍيثَو سبيس يا بشابس ضرإو ٠ نيناعسلا مايا



 عاملا لوف ةنمؤ اين كاع يس دعابتو اًذيدش | عم جاّضيا بعلل رتازرَح ىلع نيدلوملا دنع ّلطُتو

 ةناب ملعاو ملا كراء اؤتسف 1 رعاشلا لاق . تاحشسو
 ”نعاكف اعيش نمحرلا ردق اذا ةشمخ كئايهل ةرااييعاش

 ميسو .ةأرملا ةلزغنل هلل ةوحنو ناقلاو . ةنكَس حلا سو | “...٠ مي اهنم بجو
 د را لوني يازعا عمسو. لاو نايرض نم ا قرعلا : دوجل | عضاوم اضيا تاىعبسل |و : ةلالج كا ةحسو |

 اًنونمان لجرلا سو .قيرلا ةغاسإو قرعلا خيجست ىلع هللا لعاف ىنعمب لوعف حوبسلا * ةراونا هللا هجو تاخحيتسو

 ضرالا تمضيسإو . رتفو نكسكإو ٠ اًغراف ناكو ًاليقث | ريغ عيرس حوببس سرفو . ةامحرو موحَر - َج ا

 رس م 7 . خابسلا غلب يل زحسأف رذحو ٠ ةزيس 2 ىننملا لوق ةنمو ١ هيرج ُْئ ,براعشم

 ةوتمل إو ةنعسا | ع زمام ب ويف ذم اكمل رةرخ دعب ةزغ يف ىدهتتو 00

 .بارطل اك-هملا ولعي امو.خابس 3 ملثو 5 تاذ ضرأ دهاوش ابيلع أهتم اط وبس ا

 ند خابسلاو .رخايس تاذ ءأبلا رسكب ةخحس ضرإو | ثدنانلإوةيمآعلل فرصنمريغ تافرعب داووا ةكم ةحوبس

 2 هيريرا لوق ةنمو .ردعل و ثتّرح ُ ًئ ضرالا جحا قوس باصل هلوق يف ةرورضلل رعاشلا ةفرص امنا |
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 مراتسلو . خابسلا ِق ردنا كلل ا ةيزيربلا ةماقملا ةحوبس نم وأ ناعن ند جراوخ

 عضو نطتلا ند ضكرعملا زيبمسل | ٍ خارفا ال ثيح بكم دع نم“ نجرخي وأ تيبلا ىلا ظ

 .لزذلل فدلا دعب ةن» فا امو ةوحنو مرملا هيلع| فصن ناذأ ىلع قاطي نيدلوملا دنعو .ٌدصم جيستلا| |

 * شيرلا نم رثانت امو .ربولاو فوصلا نم كلاذكو | ناكمالا صئاقن نع قنا هيزنت ةيفوصلا دنعو . ليللا أ
 يابس ج خيجل ! نم ةعطقلا ةضيسل || تافاصلا ةروس يف ةنمو لييق . يلصملا حملا ثودحتإوأ
 كرت لجرلا ديس * ةقلح اَدْبَس هدبسيرعشلا ديس | مسا عسملاو .تيلصملا يا نيعسملا نم ناكفناالولفأ

 دلت

 تسيح

 أ 20 2 - 8 7 10 3 5 تح ,
 .هذرت مث ةلبو ةرعش حرس ةسار دبشو“ هسأر يف ناهدالا ثندوم ةيعسملاو ؛ 5 ئوقف يا ا ةاسكو لوول

 _ذ

 دّيسو :ةسار عشا ادب لجرلاو -ةعنرو نب شرفلا دبس | نم عرف (أنو ةيرضبلا هتناقم يف يرحل لوقو 0ك
 3 ةقلح َرعشلاو . هعدق نبب ٌةئيدح تبن نيحأف ”يصنلا يتلا هعبصأب "ع 0 خلا راشا يا وس ين[ يح يبوس

 باي ضبا دابسألاو . دابسأ ج ةيهادلاو بت ذلا ديلا | ةيبّسل ا ةيتسملاو . عسا ريشي اهب يبل ١يهو ماهبالا ىلتأ

 ذم ديسوهو .علطت ام لّوا ةسوؤر يصنلا نمو . دوس ةروكذملا تازرْللا ١
 .رعشلا نم ليلقلا دبسلإو . ةيصوصللا يس ةيهاد يا| بضلا نم غضلا لسلا#هللا ناونس لاق لس

 .ريثكألو ليلقال هسا ديلالو دبس هلام ملاخما نمو | ناحس كلوق ةباكح ةلسل ا *ةيراجإو ءاقسلاو ريعبلاوأ |
 دبسلاو . ةقافلا ةدش ىلع ةلالدلل ماعلا ىننلا يف ةنوليعتسي | يلا لوق نمو . ةميسجلا ةليوطلا ةبراجلا ةاوسل ا + هللا[

 رعاشلال اق :فوضلا ديالو زغمنا لضالا ف ,  ينلابطلا)ا
 ةتبولح تناكيذلاريننلا اما اهدرج ضيا ليس اهلبتم دوسا تاكو 0١

 دبس هل كَرتي لف لايعلا قفو كردا اذا لبشلا لاوْسملا + لئيتسل الايلا
 اانا كوبر فلو لاو لكلا نت ةيلا ساو اذك نم ناهس هللا نامتس لاق نس

, > 

 |وبلع عقو اذا شيرلا نيل ٌرئاطو هلك ردكتيٌداَتل ضوحلا | كي َِرُق ةنمو . اًعراف ناك انس نسب لجرلا نيس 1
 ا سوك د . ُّث -_-_ و - < : نك

 ىدنبسلا * نادبس ج موُشلاو ىرج ءأملا نم ناترطق | امون مان ؤنسو .افعس راهنلا عي كلل نا لدزملا ةروس
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 3 ت3
 0 ا ا ثا را م و لال 2 يجادل ها
 82 ةهزن خلاقت هللا 00 ا راو لاقو 77 قرط. قبغلا قرزا قبس لك ا

 هلل جن دب كا ةروس يف ُةحمو هل سس ل اميف 9 مالل 0 ل ٌْ ةدايزب فقيل كيسا # لدسلا ثنّوم ةاقنسلا | ظ

 + ةه ربا عيت اع اس ةرنع تمثا لافي. . ةهربلا

 موي كيس لخاداإو.هينيع ضني مان اكقلم د ناكاذا|

 لمجال نع هيف عطقنملاو كاملا

 هيلع ىشخملاو قيستللا ظ

 | لولا جا هج 0
 ديس م ”موق ةجادا »ب | ٍ كو ةيزيلا ”يشبحل اك 0

 .هانلاو ٠ قارجلا ةنبارعلو ةذوالج ةرصبل اب |ون أ :اك

 يراوح ا غرفم نإ ديوك ل ةقي بسملا

 ا

 5 لا دولا:

 اع ملط تمم ا 2. ا

 رج ب نم

 ةتنما صم غل أ قوس -- ج ةربغبل و د وسأ داك ةهيسل |

 ىعو يش 34 رار أب ةلصأو . ةريغبل ١ جميل ١ *ةصيراخ دو

 ضي رع

 العاب يأ م ع ةحابسو يسعي هيفو ربنأ أب وحس حس ْ

 .هبف عم دقف ءيش يف طسبنا نم كو اًله_بنم ءاملا

 . ءاوطإو كلا يس عيرسل املا عسل ١ تايلكلا ايف لاقو

 8 باهذلا ةءرسو سرذلا يرو موهغلا ر راعن 3-5

 أ رمالا نعو.هثاعم يف فّرصأ عَ لجرأا عنو .لعلا

 , رنف- ضرالا يفوريسلا يف دعبأو ن كسو مان لجرلا 58
 اجو اورو جو. فرك ماكاو ا
 لاق اان“ لجرلا حسو . ضرالا هي أورشتنأو اوبهذو
 عسا ىا رمالا يف لجرلا مس لوقت ةماعلاو هللا 2-6

 .بعرلا نم طقس ةناكرسحا كيسا ةبلق عتسو . ىذامتو

 جاجا لوق ةنمو. ةوحسل | سب

 يا م دانارخوا 4# وسا اسك ةج عسا * صيقلا

 الط اس راهنلا يف كل نا كلرملا ةروس قو ١ غرف
 ' !نتانملا يف اًقذصتو اهبل اهم إو تاجل.ا ف اابلعت يا 0 5

 ظ ا و لو ضر لأ علا

 ارعشو رعاذك ةامو جانسو نوحياس ج لعاف| للعلا كل ذكو.وريغو يروا نما 1
 ا م ذ ةفصلا ماق دقو: 'عبرسي ال

 «يءاطلا 00 عاج حده بيطلا يلا ل 8

 ومرجتب ايانملا جوم عئاس ىلع

 ليوا هزدكتف ]زنا كنا كن ةارغ
 ةموس فو . حياوسو تاحاس 0 ثمكم ةحماسلا|

 يلي 2 ا 0 انلا
 اوأ' قينم لل

 0م جهالا ِ عاج * حاب 01 كا ْ

 لك قخ هزنن و ونسي ةنال ىلاعت هتافص 5 حوبسلاو

 نع 4 2 شا - :ناميساو ٠ د2 هايس ١ ا

 فرصتيالو تبادل مسجلا ”ءوهو.داولاو ةبحاصلا 2# بكرعم ا تاور 0 يسل | عئئاب جابسلا

 هوسلا نم هللا #ئربا يا ةيردصملا لءابوصنم نوكب امناو

 يف اذك . هعاط يف ةن

 1 هفركن 0 "راس ل اروهشملاو 5 4 لقا

 3 ١ الفل ا ريصيف هل الحلا مسأ ىلا ةفاضالا

 0 ووتللو ل ايا طابو ريخقتف نمل ذا فرده وهو

 يف 4 «ةفاضا اب ةتيلع تطقسل اع هانرّدق ول اننا ىلع
 فرطحال -- دارملاو .فرصناف ووخنو سرفلا ة ةعببرا

 ال ذا اههع ٌكنني ال ةناف ةقلطللا ةيلوعنملل ةمازتلا وه امنا
 2 ا | دس 3

 "هم بما أذك نم ناتو ءاسألا عقاوم روعااس 2 عني

 ىثحالا لاق : هللا ناس يا ةفاضالا ىئعم ىلع وهو

 رق تاع ال: لوقا
 ةوبسل ١ ملف فاك ىا كناوعس يف اع معا تناوا

 1 اكل ةابطا ةيفوصلا دنعو : .دولج:نم اباشاوةّرللا

 نم مهيلع نشر مث قلخحلا هبف هللا قاخ ”ةلظ ُةناف . قويطاب |

 هه ةفخماو ة هلأ ةع ررعلا ا وأ ْ آر |

 رخافلا ةينلع ن. ناس

 ا العلا نمو ىدتهار ولا كلذ نم“ ةباصا نم مرو

 | يضف ةواصو ةاتدلا ةشل ف . يوغو لضا

 15 00 ةيوظنم م عيمستلا تاز .تازرخو اهيف جشايل | بست ميس # لسرتساو لاس يا ضرالا ىلع ها عسو



 اتا

 لنك ل

 0905 سانلا ةيممسملا يا 5 لجر الا

 بجلال هل ئببسلا ا 0 كلما يأ 4 ا

 | نماوه او ىنمللا يفقلست ام ةالا ادع ةيتتلا فعلا
 . هوبأ عر 4 لجرلا اج وَ ةاتفتب ال ثوعنألا بيس

 ةلاطولا تت 20 0 5-0
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 ةاضخلا ضبا ةبيمسلاو ٠ ا 2 ةقيقر نأت ك0

 نسال[ ]55 طا“ . ناكملا يف رك |

 ةضب قرإأل ش كلا نوبرذلإ 0 |

 ثنايا سلا قولوا 1
 هبام ل * مدلا ى 5 زارام يا قئارطلا هب دارماف

 ةبنلاو سملاو اهب نوباطتإ ةبوبسا ممسس لاقي
 داعب ل ناكل ةيبسم لباو» بابسلا ريثكألا
 طاعت نيدوجلا هللا اهاتاق اهب باجعالا دنعاط أ
 نيدأوما مالكن هو. .ةديهز راك

 3 يثلاو. 4 ركنا 3 تبسإو تاك لج .رلا تمي تلبس

 ةئنَع 7-0 و .يسأ أر .تب.س لعمل مايا نع تثز راو سار

 راح لجرلا تبسو.ضفعلا نع ةلسرا ةرعشو ٠ اهبرض

 ةروس ف هك“ فيلا د لخدو ثبسأأ راب ماقو ا

 يف نولخدبال م يأ مهتانال نودبمالا داو فأر عال ا

 "فرع بالو كربلا ند ::نودبسي ال6 ئرقو' .تايلا

 لخد لجر | تفشل 37 تيكا ِق نولخدبال يا تن ْ

 لاط ة ةهحوو ٠ دما ىنلا كيسنأو

 ةيهادلاو رهدلا تاّبسلا *:ةب ارحب ةكمس ت تت ناسا «دنماو |

 . تبسلا موي يف

 ىتح سارلا ةيةؤادتباوا ةتنخ وا مونلاو لاجرلا ل
 املا ةروس هي ةنمو .ةحارلا ةلصإو ليق .باقلا غليل

 ء اًعطق يا ةيواضيبلا لاق .اًنامس كمون اناعجو

 ةحاز زو ةيناوبحلا نول هدا ردا ةكرحلاو سانا بحالا |

 ىلع كنب 0 يشم) نيون دحا هنال اًنوم وا اطالكل
 اهجوم دنع مركالا َّق وثإ هللا َى رخآ ر ةبآ يف هلوق م يي راو

 ظ ا نس ةأصقلا كلام كسا

 تاذادنك ٌتيسريردملا لوق ةنمو .٠ 2 ةسارو .٠ ةءطق

 كما
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 | عاملا ةاصإو تيل تيربسللا ةنمو ( اهعادمأ هد توت

 ارهدلا نعم نم دي زابتلاو ليلا د كابس: ان 8

 ”مون ة[بطالا انت ةعب ايفا

 يف مرو نع ثدت ةلعمدع ةيرهسلا تل 0 ئانلا 4

 راكأ يف با اغلاوهو . م دليلا ءارغلطلا ع نع شن دق غأم هدلا ا

 ظ 0 وأ كل كر مونلا لكنه هع ثروت رمالا ٠3

 ظ كيف لوالا 17 ٠ نأي دلباوا قّرألا ثددح ةأرغصلا

 ىاطي لا كح تابسلاو ١ هايس ار ذأثلاو ا ا

 »+ ضرالا نم خابسا لعوأ رو لاا

 ىنعلا وهف لاق لبالل َر راسو رهدلاو ْر ردصم كالا ْ

 0 مايا كف موو ”يعرلا مراعلا مالغلإو دإ داق ه2 سرفلاو

 || ةمأ ارجل ايدل شي فر رع دحالاو ةعبجلا كنب حوبسالا

 ل تاب وه 000 . نوكسلاو ةحارلا ٌهانعمو

 اهات 5017 1 كبش جهدنع مايالا عاطننال

 1 ا فلوق هادلا لجرلا و مونلا ريثكلا لجرلا

 ناك ]؟ىاوقلا ةزاك ينل او ةهززإ 5 3 تقأو

 5 نم يسبعلا ةرانع لوق ةنمو .ظَرَقل اب وا غوب دم

 ةحرس 3 ةبايث اكل طب

 : 10 سيا تبسلا لاعن ىّذَحي

 امسبلا دق ةبايث ناك دع / ميظع ةماقلا ليوط هنا ي

ءج اذارقبلا 0 اع ةلجرو -
 وطو' .هل العن ل

 5 وق كفاح الكم مضعأ 0 5 ونال اًدرف دلو دق

 اهيرعشا تشن اعلا : ةينبسلا لاهنلا ىىذحوه 1 5

 *يطغلاكثرابن فيو ككاو هلل غابدل ايقِلَح يا

 "1 روصل | او رصق وا لوط يف نذالا ةرشتنملا ب

 ذوش ابرعم اهو ثيغلا ٌثميسلا * ىمحالا ٌثاَتيسلا

 تاو .ىز.لا يلا * اهب 5 ةلقب مهل ةئنرادلا|ب

 بيش لكاوا 57 ئرجلا ىتنيسلا * ةهرب يا دعب :

 509 جشلاغلا القامالل فالاوا ن

 مامالا يثري رارض نب خامشلا ل اق. هنآرجل هب 0008

 كئاطخماواوع

 ةتافو نوكي نا ئشخا تنكاتو

 كي هع

 (| هيف قرغنسي ل ليوط

 ا ب م همم هم م عم سس مس
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 بما بعمإس

 7 اع دعو ىدابلا نتبسلا يئانلاو . بارشلاو ماعطلا | لاق يذلا ايس نب هللا دبع باحصا ةعيشلا ةالّغن

 ثمأ انلا . كلذ وخغو موس | ُ اقلك اجرا هن ١ ليق جثو٠ .نئادملا ىلا "يلع مافنف م هل الإ تنا سس

 الوزبالو مدو+وب ضرملا د 7-0 للصور ل تيل 6 للا ِئ تان مالسال / رهاظنف د ناك |

 ضرما ناف هيبحاص فالذي حلل نفعل اكدلاوزب الا رعاشلا لوق ةنمو .رمخحلا ةكبسلا * اهفلس ةيملا هس
 اراب - نييضورعلا لاع يبقا يع كعل ةيعلقب ْ سار تي نم َئ - أك

 ةنيسلا هل لافيو ردا وكام هيك دونم يفرح نع دال لا اهجازم نكي

 3 -ه

 ” كال لافيو كَلوف نيكرفت نيقرحو ايلا ظ لبى زا يرش اكفلل

 0 ةكردلا وهي ءاللا بع كافل ليتل والشلل | تضارب هش هيل هنو هدف ايه هني ةيلير ابل |
 | | اوعي مانلا ىاغلا كيبدلاو . ظقف نو دوديوب" بيلا | ةيسا لوقت كاعلاو :ةمش يبو اضيانابس انالقبشنو|
 1 دج يذلا وكت الط تملا دؤكلر انصزج | هبلمونوةونل ا ةؤكع نوس ظفر طفشو يفياالغلل|

 ” 0 وا يتزاطوا مقارن :امبلا تابسإو سابا جاطتم | ةياهيز هيو بالم فيقول كابول وش معاج
 'اماهاي نزعرف ل اقو نمإللا لود يف ةبمو :اهناوبا وا | فيستو» اناس اهطاقن اتاك اباامقو قاض اًبابنمو يايات
 ” ىمللا تايشا بابسالا غلبا عل اًمرص يل نبأ | بيستو . لسوت هلا هب بيستو . بابسالا بلط 54

 رسال اة وبرز ز لوق هيلع ونئدوم هلال طاف ةمو. ةباهطإو ةنيللا تايدلاسةلانيلظو ناكوزهلااب

 هنااا اعمال تانعن نيو نع ع وكف وحنا امو ةيزير بلا ةماقملا يف ٌيربرحا لوف

 ا تالا ههناجيلا ماوؤلو ..ممعلا ثَّسلا * هباب نم تيبلا قا اذا يَرقو :هبايأ
 لصوعب تاز1 ايدي ادى اكايخ فيايمدتكا وا امش جل رتمت ة فلوو لاو كابنلا ريثكلا ثسسلاوأ

 | از انكالإ نع ةياكب اينسالا طاشتو+ ةعلإلملا نبا ورقتي اعط اتراك فاو دنواإو ةماعلإو
 بالا * ةشيعملا ردا هي هبلا جانحيام ليصحتلاًبلط يراصنالا ناّسح نب نمحر 1 دبع لاق 5000
 ” ل لا! ليقاعلا باكو ١ جدلا ربنكلا موكل /) اهيرلا/ نس قفل اهل كاف قيقدل
 يكبر ماهجالا ىلن ينل عباضالا نمو. بسلا نما :بارق قالنعإو وريغ ىلا هب دوو او دم علا
 رعاشلا لوقي اهيفو بسلا تقو يف لاقي تايلكلا يو :ةويمحلا يا ببسلا هب هللا عطقو
 00 ةيكاقللا اناا جل يوك لا أ دلما مطازللا ىلالاقت ا ولعب كلتال يرجي اريزافاب
 مدخلا ة 1 ناكف اذا الا سكعلا نود تدل كولا ناويعستو . ةظيرت

 اهلّويف عبصالا هذه ىلع ضعي رما ىلع مدانلا نا يا ريعتسا . رمح رصعا ينارا ينا ود هباصاخم بّيسملا ناك
 0 اهريغ ٌءانج دق مدنلا بجوم نوال بنذت مل يثو ىنعملا نال ) بنعلا وهو ببسلل رفا وهو بيسملا مسا
 7 ذنم ةتبارام يو هدلا وق ةمرلاو للا بسلا | دنع تبلاو: تنعل ابريلا صاضخخال (:ابنع رضعا
 ا جخوم ةبسلإو .رهدلا نم ٍنمز ذنم يلا .ووف رثومريغ م ن1 لا لول اًقيرظ نوكيا هاوفنلل]

 راكب عرطوا ثلنسالا دلل اناا مود 0 قوصلاو يف وأ هتيهام 577 م هيلا وبلا تا امك ادعو

 اذه راص لاف. همس  ةموضاملاو راعلإو 4 ةبس سانلا | ءابطالا دنعو ا هنو ةلغلا دف دامو »نونو

 4 لاو 4 كسل 57 اراع ا هيلع تروا ا اهدحا . الددو هو نس 2 ةنع ثدحأموه
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 امس

 | ينو ةيسراف ةوطسلاو ةباهإو لظلا ةيألا * ئغناف | ةعيضيال نا 1 طوبا ةرح ناك دمع
 ظ باّبُكْلا ثاحالطص ا د ياةبعال موا قيل
 || اهارش ايمو هيرو اندم امإ مم ريع انا اس نورك ان طن تن كل وئسملا ةنمو

 أالياماس لقر داب راب لل :اياوخو اهازي كلا ا يباوعنا يااطم'ناسنالا
 أ ةنلس نه اينو .ريخم ةيحالا كلذ لاقيالورها ةليبتلا :نيشرو ىلوملاوااديسلا وب مغزلاءرآلاسلا

 (دلجلا ٌرانلاو .ةغاصو هدلَج لجرلاو .ةقرحارانل ابداجلاو ةيسوأ
 هس 2 2 8 ٍِ 8

 | ريغ اههلع رج ةيذكن رع ىلع نالفو ٠ ةجريخو ةنعدا | اةلنسو ةناسو هاو ناس ماين ا رس

 0 أبسا لاقنو . عضخ هاب هللاردال أبسا + اهب شراكم ناإو اسال 0 ةرو- قو ٠ موس وهف لع ةئاسو

 يي علل را ا اولا هيل فاما ايلرؤفلا لذ اهل لكلا وعما سلا كلن امال ل
 | .اهقارشو ريخحلا هآّمدلا + سنا د4 ايا لماع ا نجلا لام 7 قوف ةبانلا ليقو.قفايللا
 اين اجد وهو قفا لزابق ناب دارت: باجوبمما ايوا 2

 |افإو سث دبد هسا ناكر ةاطقانلا برحإ رو بمهتللا هاهأو نما ري اهب ش ا

 رايدلا ازغ ةنال هل امنا راص ىتح اع بتللا اذه ىرجا 2 مَأسيو لِي يطلا لعج اذا ١
 | دم اسما هربا سحرا حرا يرماعلا دبا لوق ليبغلا اذه نمو َ

 ا نولسأو ا نيب رقاد :راذع نع نوفلشي انا ىلا اطوطو ةوبلا و تيعسدالا

 ليلا ورا يي ع ال ا ع ل كس ظ
 أويف لاقي يا) ُدْييالو ( بس وف لاقي يا ) ُدَمنو | .ةتابح لوط نم رجضف رتنس ةثاعبرا شاع هنا: اوك
 لادباب امن مي دايإو امن يديا عوقلا قرت هوقو ( أس | ةيلع مالكلا مّدقن:عووتتب 3 نم دوخ بوو 2 ظ لوقو
 نال كلذو.. هدعب عامجلال ادت وددت يا دل! ةزيملا ةماسلا ىلع ةلح ماسلا أد ىف

 ان اة عفد دولا يمر كاسرغرز] بزاعش كذبا د اهعوت ( فاعل ناسا ئاعا ّينلا توأَس
 مع ظوضن دالبلا يف او دّدبتو ةموقو أبس حيزتناف اهتانجا /ىدب ةتاوأ + لافي .ياكللا بلقلا ىلع ا اًنالفو ا ا

 ْ ثميلن مل ٌةيرنهنلا ةماقلقا ف اي دار هلا لوق ةنمو٠ نذل م -:فالفو#» يتفنن هود بوذلا توأسو :4 هنا

 |يدياب دارملا لبق .ابس يداي انفّرفنو حلا ادلاح نأ ىأَسلا + ةَأّس اط لع سونلا تسأسا * دسفا]
 | ىلع نومتسيو مم واطسي ناك ةنال ةدونج هيدايإو ايس .(اهدصق ىَوني ين يقل ةهبملا يا ةّيطلإو نطولاوتدلا
 الكف قي ا ةبوصنم فو . ثاراغلا يف هلاعا للا ديعب يا دطياو ا نيوفاوم لم .رهلا دعبو عيتلوأ ْ

 أ | يدبا لم يا ةماقم هيلا فاضملا ةماقأو ايفان يش ةمزلا وذ لافأ

 ظ | لغ ادحإو انا العن 3 تاكا املا ليو 82 فرم أف رخو دنا ١

 أ لاني ىتعلا اذه قو: 0 نينو كوع مرا رامبل هيمي الل ياد
 رونو هاك لكشارقمن يأ ايس يدبا موقل اب تيعل أ اس * ةياغلا يا ةيجعملا نيشلاب وألا دبعب كل ||

 أ [منب امس نم كلتتج اهيف هلوقل ن نآرقلا رو ن ايس نبا نع اااه فيسلا زيف تاغل اهو اع سونلا|

 ارنا أملا + رمخملا يا ةايبلا عاب ةاسلا * نوفي أو س يق ركَديسو هو 1 بولقم هيزاملا *« كلام
 0000 (يكي اناس اس لا

 063م وم خو وس م م ا سس مر

 ا -_

 أ 5300 لاعداد اج رالي. ديلا



 0 لاس لاس

 كلن راديو ركل زتك يرقاو نقي ةراقو يدفن راق ايلا ١
 وفني ىدعتب لام ءاعدتسال نراكاذإو :حورلا نع
 ولضن نم هلا الاساور نيون امإ اورو ظ

 تعب ىدعن اكقاوم قيدلإو

 هينا 0 قعموبضتل اضيا مايل بأ
 زعاشلا لاق نفاخي فاك لات لا لافي هزيل

 ى 2 نسسنتلا ىد4ه4 هر

 هتدمايزعابلا لان كي
 هاشغت ثوملا يأوحو نعتسإ ل : |

 5 2 دق عراضملا نم يناثلا فردملا نال لس ةنم رالاو

 + هيف ةز للا قيقحت لآسإ زومملا نمو :ةزيطا فينختلا

 ةنمو ل 1 ىنعع هلي ]تام دبوٌةنعو ياتو ةلكس ظ

 2 جودملا ن 6 ن؛ اق يبأ َك ىف ٍْ

 لاه ياك فلا ياعالم نر يطا لكل ماوس 0

 ظ ”انامو وربط ملل ةانجاج يا 1. ىضق |

 ا عا هوم لوري ادب وبلا كيك لوشن ال

 تك لع ف يو سنا نه يف ناًئاست

 54 اباغم ىلع ء يلاح لهو يلا

 رار نإ لالب لوف امو
 ا ةلع م تدجو م 16 7 وأ منفض اذا

 لباس يف يق ١١ ءابلاو لسيف يلا ةزمطا نيب عج ةنأف |

 ياسا 18 و ,٠هلريظناال ل انم اذهو مُلََعت ةنزو راصف

 | كَ وسلا و ا 5 0 و5 .ةنجاح ىضقأل آسإي 2 ل

 ا فدك الا قو ل

 هللا افاد عودت ةنعي ءااعمب مهضعل 0

 ةآتل ١ تغداف نولءاستن ةلصإو .ه, نولكاسن يذلا
 نولاسن يءاَسكلِإو ةزمحو مصاع ًارقو : نيسلا يف ةينافلا
 هب داريو . لعاف مسا ليحا * نيمانلا ىدحا فذحبأ

 لئاسلا اوطعا ثيدحلا ةنمو.يطعتسملا وقالطا دنع

 نمهو ضرتعملا رظنلا 0 0 يرو ذ ىلع ل

 عدل 0 يذلا م لا يفنل ةسأنل ببص)

 ةائاسلا * للادو لك و ا ج ويلع ليد

 ردصم لاًوسلا * لئإوسو تالئاس ج لئاسلا ثئومأ
 بلطلا وهو غاعدلا ل اًرسلا عااوطلا حرش يفو . رم اك
 ن٠ ىندالا بلط لاّوسلا ءيناجرجلا فو . عوضفملا عم

 ضارتعالا وه رظنلا لها دنع لاوسلاو . ىلعالا
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 بنل

 ىه نيب وصال دبع ييككل] للا راظو تارا ىضمتتو

 0 داكلا لا وسو. اكرم اسابق لضالا مكج يف نا نابي

 ءامسالا ناسلب بوجولا ةرضح نعردا ىلا لاول ره

 ١ | |سلا < نامعالا ناسلب ناكمالا روضح نحو ةيطالا
 يباتملا لوق ة 3 ٠ ةغلابملا لاعف 1 اذيدلل ينحل

 اد هم د 5 أهتافم عارص

 سلو نجلا كاذريدكت ليتق

 | 1لتيدلاو . لاو كاي زمعملا لوتس لاوسلا
0 

 ةيبرح ا هتمأقم 2 ئىربر هم ا ٌلوق ةنمو ٠ ناسنالا هل ايف ا

 .لوذسلاب ةرايزلا نم انزفو لوسرلا ةنيدم انلخداذا ىتح
 هلوق يف يننملا ةلعتشا لّوسلاب زحنل ا رثكك يف قو

 انفو لكلا نم تناك
 ادا ذ ىف لت ىل أ

 ل اقنو ةجاخ ورم همي كاع رهشالا وهو
 بلاطملا لئاسملاو. ليد ج ةئجاح يا ةنل اسم ىضق
 ثمل حدمي ضيا يناملا لوق ةنمو. . ميكتلا ليبس ىلع

 1 'يلبملا
 ”ءاريالف لادجلا يف امآو ادن يف لئاسملا هكلتو

 لكل ذل ا كيابل ضب قوم ةذييللب ةيللملا هل ًاينابإو
 لك وينعلىف وتحل ةاقرتمار ام فوود ادع |
 ” وفاشلا 00 رليز نوع يق ةنم

 رظنلا لفيج ةلّكسأ ايم يلا تامل ةلصب ىلا

 1 املياد ىلع وأ اهيلع دري 00 ثيود كن ىوعدلا يف

 هب اهنايب بولطملا ةيضنلا ىلع اضبا قطو لاول
 دنع ةضماغلا ةلكملإو . لومحلا ىلع ىلطت دق 2 معلا
 ٍَِش عب اهننع ىلع ةببانلا ب تايعالا لع يف ةيف 0

 اهيلع نهري + يلا اياضتلا يف لئاسملاو .رونلا مسأب قا

 .اهتفرعم معلا كلذ نم ضرغلا نوكيو ملا يف

 نأ لييئارسا ينب ةروس هي ةنمو . لوعفم مسا لودسملاو



 ريسؤهوانضيرعتالب ةتليازاسواوجتلا تعال
 | ةماقملا يف ٌيريركلا لوق ةنمو .راهلا عم ليللا لبالا| |

 ةب َ
 8 ب وةَشْلأ

 -- يرايسف قانا جور

 هسدع أو 55 يطدآو
 اهيلعو . كستوس ٍيادعسي قا رع

 م 2 اين يف

 | هاضنإلا دما يف اكاد ا

 يف اهريدك اهبحش يفريسي لازطإو ريست ةتقان تيبت ياأإ|

 تدهج اذاريسلا تدّأسا حاوتلا ةي لاقو .ةزانللا||
 نم منغلاو لبالاو ناسنالا ذخاي لا د داىسلا * هيفأأ|
 نم دتسلا * ملا برشأ]|

 !"ةيب هيف يا ةوؤتس ءارملا 55 يا نم ةّينبلا
 ايف لاق:لسلا وا نمل ضاداسملا + بابغلا نا

 زكمب ل اذإو لعفموهفزره اذاف زيبمالو زمهي حاصلا
 زمبب ل اذإو دأ س نم نوكي زيه اذا يا.لاعف وهفأ||

 7 دن ٍِ نموه

 اناس راسب اناا ىف: تطال 5
 يقاببراشلا رأسا + نقب ارأس راش لاوس ذا
 ىبا يوتا تيزسادلان اهم زيارتك
 داس هنا تففولاو ةكانالا 0 ةلاتزم ان
 ةريجل ريظنو روجووينس ساق مال شابه وا

 لطخالا ل اق . ةينبالا 0 5 اهو ٌرابج وهف
 ينمدان سأكلاب م ركبوا فو

 2 ا اهيف 3 رود بال

 نعاتسا عافييللا رول برشا ارئانلفا جلول
 فاض يبارعا لوق ةنمو . ثاعاج مون 0 قابلا

 لاف ر طع ةبرطأ نأ ةيراا ورم أف ”عناج وهو اموق ]

 يرو ينط ير ع يأ يرْذ يرئاس و يِرطَع ينطإ املا

 اًدكس دكان تيبتف

 دو 3 نقلا ارك

 لا بأ

 صضوحالا لوفك عيبجلا ىنعك كالا لاس وانتو

 ها عبج ي يل

 ا نيدلا لي رزولا لوق ةنمو . وراغو ماهيطلاو 0 ْ

 ْ ٌيءارغطلا |

 ىهف روس

 ع
 ىيعاسووم ةترداغ ام ةعبتنت

 0 ا ا
 ١ هلع وهوا ةلضنلاو ةيقيلا دكا |

 || ريعتسا مث ضوتحلا وا ءانالا يف براشلا اهيقيب يقل هآكلا

 تدك ة لك يع عروس كاذزام ب

 5-5 آلا كمايا يف كونص تقفنا
 ديالا نال قركلا ةكيح قادتنا دئالا وك أر ا راسأ ج

 8 3 و ةتايملاويملاةةددلا اح كرف دا

 وأول 1 ةهروس ُِ 0 قاردلل و ؟

 | فره ءاعددا شرس ماعم كان ا
 تفلئخا اًوسا رومالا تاساسن * يغني وأ

 ن٠ ) افاسو اقاس فاست تنئسو هلي تفاس

 ع سو ورافظا لوح ام ثّمشتو تققشت ( لعو عنم
 ظ تفيسو ةناش ايو اهسنن رافظالا قفشتوهوا

 لستر ماو مسي غل فلو هشركلالا
 || لفغلا كنيل فتنا + فاّوُسلا ويف عقو ةفآس فوت
 | لكلا كفانا وهو ودا الية ابللااراعسا كك افا

 فاوسا ل ”ةغل فاول كرا 00 | * واولاب

 نيل ا 4 ةلاوم لخلا هع الا
 | اموال استر ةلا نمو ةلاسؤال اود قالب لاس

 لطلاب ناكافا ل تملا لس عطا لااا

 | اديز زامل و9 وح هسفنب نيلوعفم ىلا ى عتب سايل الاو

 | يسفنب لوالا ىلا ىّد.متب رابختسالا ىنعمب ناك اذأو ٠ اهرد
 واءول اح نع ةنل أس ل اقي نع يناذلا ىلإو
 ظ ةيوةنح لس ا ارب لس موق ةنمو ٠ نع ىنعم

 || مالعتسالل ةرات نووكب دق ةفرعملل لاّوسلا ثايلكلا
 : سوط ةعع لوقو ا ءاطظ يال” ةراتوب تيكجلل :ةزاقو

 م م 5 بي

 لوعنملا ىلا ىّدعت فيرعتلل تاكاذا لاوسلاو

 1 :ا/



 2 ا

 ارو ةلرللار يفب ةغل ظ

 م موقةلخحلا ابناج اه و نان أملا ديحأو 5 ع كي| ىوتسلا اهخالا بقر ط ريغ ةعئاولا تا ١" رعشلا |

 رو وو اسم

2000 

 يييسس ل

 اثركب 8

 اهل لاقيو .يلابا فورح نمرشع يناثلا فرحا يف نيسلا
 نادل كلا هل اهات سل أب رك داربعا اب

 لمح اهاخ 4 يل تفاعلا د بيبا ةغللا يف 6
 اهالدلل نم وس نع ةراع

 راضملاب ٌصلخم تو 3-3 ةدرفملا :قفرريدلا 6

 لمعي اذطو هز 4ا ةلزن.ةنم لابو ل اهقنسالل ةصلخت و |
 م 0 # بقذ: 0و |

 0 ١ فوس 2 - 2 0 م 0 |

 كلاذو عضو فرح يا سين فرح اهنا نيبرعملا |

 ىلا لاحأ وهو ىّيضلا ل نايز ,ل1 نم عراضللا لقنت اهمال

 لوق معرابع نم عتنإو . لبقتسملا وهو عساولا نامزلا
 موق بمهذو. ل 0 فرح اهنا ةعبأت نم هو ئرشخزلا

 يرهخعرلا ل اقوى ابقتسالل الرارتسالا ىنات دق انعاوملا
 ةفاوةنا دانا ووركم وارسوب يلف ىلع تلخداذا اهنا

 اعشالا ديت بأ ةهجوو .نيح ىلا رخأت نإو هلاحمال
 ديعوا) اواةدعولا كينان 1 اطو>دف لعفلا لوصح|

 نيسلا نا 0 لاقو. أنعم هيو مدكوتل رع ظ

 نت دق اذهل . يخل يف آل ةلباقم تابثالا يف |
 ويلع ل كلذ لكو.لابقنسالا دصق ريغ نمأ
 ةسورملا تاظخ فاكدمب نك ولأ دقو روحا
 0 اين ربع سبنأب ًالقادوفكلل ةتبتعا فقولا |

 ديكانلل ض

 فو ةدكسكلا نيس ى و .نلكب ثرردو "كتم 3

 نم ةقحألا ةكطلا نورعشب

 يعابتلا 5 اق. اياكش

 هب مجم نم رذعاف كباتك فأو

 رطل ايا فام شيال و

000 00 00000 0009 0000© 0002 
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 تت
 ةرئاد تانونلإو هجول اكسرطلا

 رَرط د ا ل م

 ةتيمج زرت مل ول ةيبحرلا ةمافملا يف ييريرحملا لوق ةنمو

 لدبب نم برعلا نمو . نيسوخا 0 ةيرتعلا

 زجارلا لوقوءلءو. ثانلا سانلا يث لوقبف' ءانا اي نيسلا

 العلا ينب هَل ا لئافاب ١

 رمانلا رارش .عوبرب نإ در 0

 هب قدبوا سببعل ام زي ترك مسا غ

 1 ال يأ ءاسالو كاحال لثلل ةنمو ٠ يضم وفر

 (١جح عجار ) ىنالو

 0 2 ةافسلاو ةهلَثَق قحو ١ ةقنخ 0 ا 5

 7# يور اي 58 بٌئسو بار كلا نم م رالف بأسو

 7 درب مدآ نم :اعو واةنم مظعلا وا ةقرلا بسلا 5
 ىلع مايألا نسحلا نابث د ج قرلا ف

 *ويلع ماينلا نسح يا للام نابؤس وه لاقي :لاملا ر
 |١ دقو .٠ لسعلا ةاقس وه وأ و ا تا 1 كا 3

 | ١ للا راتخم فص هلوق يف بيد وبا ةزه كرت
 تل ايف ةفاخ اح

 _قوذب اذسم يرتفي صاف
 اك5«لبجا عطق 1 اهيف ةطير < هطبأ ثحن ذخا يأ ىف

 "اسما. . قيشل الم يرتفب نان ل ةناريغ. 1

 ءاملا برعلا مكام
 ل يما 4

 | + ةباسمح تومي ىتح وأ ةقنخاأت ا ةتاس.ةناع

 ْ لجرلا دو .ةقنخ ا اذ 3 51

 | | ادوسمو بف دارس ب اصا لوهجملا ة 4غ دل مغلاو ريعبلاو

 0100 11 8 او ادا 55 57



 يز ييز

 دقو“ ذيمقرب نع ضو كبشنولا بدير هلال ا
 ىاو ةنياثملا كلت نع ةلحرلا تهركف ديع قرب تمث ْ

 رابدلا يف ةنيرلا موب ىأطيو .ةنبرلا موب اهب دهشلا |
 :يطالا دنع ةنبرلا ضارمإو. جحا ردكروب ىلع ةردللا |

 او .كلذأ |

 9 ووحنو ناطاسلا سواه كلل ذ ريغو قاوسالا نيبزتنيفأ | أ
 !نيزم قالعل لاقبو. رعشلا ذانام يا نيزم لجرأا

 نيدّلوملا مالكن م وهوأ| ا
 ردع 0 تابن هبزلا هل هبز 5

 5 رك يَز

 ةلعج يأ [يزتف

 ىحنو شل او فلكل اك دلجماو رطل قلعت
 أل اندحالا نم ةنوعنصي أم نادل دنع ةنبز "3

 0 ياللا ك0 1 اير اع ا ع ع

 00-1 داب "1 دنعو٠ 0

 0 سب ١ يا 7 ونلا ىز زياد

 زلا * بابلا لوا يف

 رعاشلا لوف ةنمو .سبالالا (*
 ىعسي ذاللا صيمق يف يفاتا ظ

 ا قلت لق ودع

 / هل تلقف اذه تنسحتسا|

 بسجل ئز ِ تليقا دقو

 | ناكأم ىلع ةقلطتو يازلا جنت ةماعلاو . ةابزا جا
 | نولوقبو سالملاو دئاوعلا 0 نسانلا نيب اهراد
52010 9 
 هبنزلا تبرع نالق

 راج ريغ يأ

 كيان ٍيز اذ

 يع راصف
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 ةآزلا بباب
 ٌبأب هيبلب و
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 م

 نيسلا
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 تنز 56

 ىأ اه طا 2 ُّ تا أ لعل نيكلا ب لعق ىلع | يذلا فنطل 5 ردص» فيز ل د هيسبالام ُْ ةوشحلا
5 

 تاز امو دبزب تاز أمو.. ةزا.م يا ةلبز. ةناز نم يي اةفب شارع 0 شوبرطلا فيز ةنمو . طئاخأ يفب

 ىعب لعفا تمازو: لو احا ثمل ام يا لعت ىد د فاز لون ناقل مولا 4 هع درا مرئعاد ع 1

 لبر امو. ليلق وهو يف ل1 فرح ربدقتي لعفا تلز ام ردو“ .ئفرشلاو يفا ذا جردلا اًضيا فيزل او

 قر ل ةليز 2 شنخالا 0 5 اذك لعفب ا|فايزإ او فايز جةيدر ىلوالاو ل 0 |

 انعطقو موني كا يأ مب 0 سنوب ةروس قو ةيطساولا ةماقملا يف يرارحا لوق 4 ةنمو٠ ا 1 ظ

 اةقراذ الابزو ةلباز هيأ هازو'٠ 37 تاك يلا لصؤولا 0 2 مهثدجون مةولإو |

 لوق يف اك 21١ فذحي ًالازإ هل ار م نع ةهلازإ اذأو .جرملاو مار ذل نم ل ذرب ام تفي نايس 7 ظ

 أ رمالا ةَدِع ب اودعو يذلار 9 0 ونلخإو رعاشلا يفر. ٌنشغلا هيلع بلغي ام قوجشلاو راق ٠١ دري املا
 ًاليزتو ًاليزت اولب رو البارع موقلا لبازتو ةنع 2 يآ | ريح وأ نسا اماخ يذلا انساك ْ

 ةنعو ٠ اونبأبت موقلا لاو أوفرت ) ةيزاخ 5 )| ةج > ربمأ 1 .راجن اال قلل تعبيد و ةدوجا ةذص تافف |

 ليزألا * نيذنغلا ا 200 ليوا *+ [ومشتحا *فرشلل فيزلا ةدحا أو ةفيرلا ١ + ضيا را 0 د

 لجرأا لان ليزلاو ني ند ؟نك ربان دعابتملا | ا 3 لا «ورتختل دسالاو رتختملا فلز لا ظ

 فيطللا ا ا ةتقأن بالصا) هع نم ةراذنع رو ةنمو ظ

 اكيز رلعو 0 بأب نو. مازبو مزيل هلمأاز 0| ةفأين 00 بخ ةراطخ
 ” لخلا ع د 0 5 لك اك يي 1 ف 1 هوو دخوب ”ماكآلا نعت

 2ث 427 3

 ةزأخت 51 ديشإو اهتز ا مز راك 1 تقرتفا اهبزن | ن* فز م1 لحتت| 0 قارا قئز

 نم 0 ميرا + دض ناكر ضععب ىلا ةضعب 00 يف حاصلا غي ةركذو .قنعل اب ةنم طاحا ام صينلا

 جمل 0 ا ٍزلا + ةراغلاو ب اند نو ملأ سلا يف يبلاو .واولاب قوز ةدنع هلصا ن ناك قا ظ

 اهرثكأو ةثلث وا ناريعب اهلقا لبالا نم ةعطقو ”يبزر | ١اهنول اًنلاخم اهيف جوسنملا قيقدلا ةلمألا ةماعلا دنعأ

 3 اس ا ةسهخا قر يا كلذ وو رمحا قيزو را ا نولوتب ْ

 | ةنازأو اتيت ةير #9 ةناغ دص 00 ةبزب ةناز ا دف قيزلاب نودبري دقو. ةنّولمأ|

 ” دى تا انآ اثارزا_ ةحيزاو لالعالاب ةنازإ ,نيطايغلا قيزو ٠ بابلا خف كر 0 ظ
 ” ]و انيزع نيزتو"ةنزو ناكم ةنا 0 كك ءارا اب قيرلا فيصصت سيشلا باعلل|

 | ةبزا نابرإو انانبزا تيزإو انابدز' تادزإو انابزا | ل ا كا را كب 0
 هيسسمس سو« «

 هآلأ تلدباف - نئزأي لك 2 ةناظب لكلا ةراعضص رهاوج كير 3 3 5 امها 3 53 يأ كيز

 رص ةزوطا تيل ١ مث يلزلا يف تّمِغدَو ةكاس اياز | ا لود ة ا

 أ ةنرازام يا نأ ار ةأرماقا لعاف مسا نئازلا « هآدنب ,اي/أ | تاز امو .ةلازا 0 البز ةليزي ىاكم نع ةلاز

 نيزتب ام نابرإ راو: .نالح أ نار رت ا نرم ةصقانلا لاعفالا ن هوهو . تحرب أم يا ةلعفا|

 نئزااو. د أ ج نيغلا و ردا ءزلا * هبا دعراشم قل انبقأ برص باب" أب كو 7

 مسالأو دب 0 را *حامرلا كك 2 * اهيا كلتف ةداملا يف نانلئخمةانلا لازو وهو: ل زاو لازا |

 ىيرخر لوك ةنمو٠ ديعلا ف ةنبزلا م 38 نم م أهوشب ةماعلا ٠ نم ةريغم ةصقانلاو ١ كا هذهو 2
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 . دبا تميهسف زيز د هيف لون اهبناح ثوص' اطو هروتل 1 39 رأوا ديزلا 200 حقل 5 كتنوفردلا دنع
 ا
ْ 

 | فاين و 5 د مجاب رو واو ةماعلا رثكأو "اهل ديو # اولاب دوزأ 5 ليقل اعلا 2 ةدايرلا

 ظ ام ةيزازلاو 2 قيزناو كا ىّزيز "1- ةايعل | نيالا د ةفليخم 0 حال لحلا صل 11 ىرنملا يضرم ٌْ

 | ةفاوأ اعل و نر ةريغصلا ةيكالأو ا نم اهاذ ٍ هي تا كام ةراكز باو“ داو ردح ناديزلا

/ 

 ةريغدلا ةيك ا ا ةازيز وو ا 2 يز ابزلا - 2 كا نوب و مثو هع ءارف ةقرف ةبديزلا | ا

 |اهركذو . رحلا توص ةياكح مزيِزلا -مزيز | ةيروراجلا فئاوط ثالث مو نيدباعلا ناز نإ يلع نبأ

 2 0 حاص 0 : 2 ربتب باعصا ةيريتبلاو ةيناب للا 2

 تناقش نودر !و نفيز ه١ ديز تال .:رويصخ- نيدلاةماملا دي رلاقأ|
 ةعزانملا طايزنأ وأ حاص اطايزو اَلطْبَر طبزب ا صقر وو قزر "8

 حايصلا 1 فالئخإو | ىا ةبوارلا ةدازملا * ّغزلا مناغ نإ بانذل نور
 2111 وع و ص

 م .لام ةغوغيزو اناغيزو اغيز غيزب غاز داز«ج عسنتل اهخيب ثمل اشي منت نب داج ندألا نوكت .
 هع ماقا هيرب ةعيز * ىلا انف تلاع سلو هيسبعلا ةرانع لوق ةتمو.دياز ١

 ا ل غيازتو .لاما ةغاز زار هغازاو اهابر يف سزاونلا تدد

 | ةغاز 2 لعاف مس ١ عئازلا *# تديزتو تحج ربت عير دارا ركل ها ندا ل نعطب

 تالا تيل هل 21077 "كج لكأب ال ضاييلا ىلا ٌريغص بارغ غازلا# نوغئازو| ةدابز زاهلخد 0 نييفرصلا دنعو. لوعفم مما دب راو

 |[ 2 روعاو كدا رك دم غيزلا + ناغيز ج فيجا | ن.ويعشتل ضيا ايعشنم ىسيو.ةيلصالا اهتورخل ١ نعأ

 غيزلا نم“ نآرتلا يف ام لكتايلكلا يف ىلاقو تملا نوح طرح( تار ,ةيديرتلا دورإلاو 1 ءهلا

 تصخش انعم نافراصنالا تغاز ألا ليملاوهفأ بيوُدوبا لاق .برعلا نم رئاببق يلا ديز ىلا
 ادد درك تراخأ اقوبُر فيت ماردلا هيلع تفاز اناك أب ظلأ ذح يس نراعي ظ

 .ويشم يس رتخت اناَبَرو ير لجرلاو .اهيف شغل هيباع ”عرذألا ديزت يف! ا 2

 0 ادعم وهرخكوع م م عقد ىلن ةذلا 2 رح ماخنأو هك ا ديزي بايص ا١ةيضابالا ند ف 8 ةيديزإلا :

 . هزملأ 3 طئاخحلا فاز 0 وبز أمامج 57 دز مار دلأ :نالفو ناطيشلا نعءن وخر

 قنا يف جرخ يا 0 لوفن ةماعلاو | كلذ لك ةريزلاو رمز زااو ةراب زااوراب لاو د

 ا وع اني , ل درا 955 د 0 ادعالا د دو نع 0 نادر يف ركذأ

 ! الا مالك نر هاهو. ةبيعل أ هدا ْئ 0 1 ل اب اب ؛راز برعم وم

 افي زراص تالفو. اقوي تراص اني زن مار ه1 مسرب: تمد ةعام ىلع ل 00 0 مرارا

 ياما ةمانملا يف يريرحلا لوق 0 أ او>ا يف نوكزي لاعاا ميف ل 0 فرج أبنم 6 لكف

 ردا دو ى ذ دهع ند 0 و | اولا ا و5 0 دعما ىلع ءااون ول دتسإ مبا

 زنام 3 الو تميل 1 نمل ل.هرلا برض ليبق نم يو. كلذ ريغوأ
 و 0 ٌيدرلا ماردلا نيدو ٠ دسالا فن سانلا رثكا ُنظب كرجل

| 
 يآ موذل | دنع ةنيزو. هير لجرلا فيز زو . اهفازإ ٠و ةعفنلا دصفل ابلاغ لمعتسي اعط جاريا

 ا
ظ نع جراذخملا ةماعلا ادعو: فويذو فيذ جب دمف 3 1 3 ط فاقلو ريطت را لد زيزلا

 

 دس



 ديز

 نم ءآنما ةرفع كيطعا كلوتكويلع ديزملا سجأ

 كلا اعلا نها قو لوقا أ ذأ زو ةطدحا ْ

 تالا .خاتسلا ل ع
 راك ا الثم ةفرصا كل در إو ل6: نأ

 هديز 0 اغا 0 رت هديز * ل ماك كلم 2 كرر“:

 2-2 يأ هدازف ةدبازم ةديازو أنف 0 يأ دازف ا

 | قوف ثراس ةقانلإو .الغ اًديزنرعسلا ديزتو دلت ل ةدأر أأ| |١

 بذكا أب ة ةفر>زو هيف بذك هكيد> ِق لجراا 6 قنعلا |

 داير ويربخو هنالك يفو .ةنم سيل ام بأ دازو ظ
 ادزاو.د هزت ىنعمب اديازت نوراطو م هالك يف ديازتو

 ىنعع ادعت 00 5 ادزاف هديز لافي . كبر را

 رعاتشلا وق ةنمو. هسقنل دار ىاال اه دادرا ل ا  ةاز

 ىوَه عوطب تفوسكم لذعلا ةرانا

 ادايدزا د

 اربونت دادزب ىوطلا يصاع لئءو

 ىلع ةدايز اهذخا يأ نهترملا نم مارد نهارلا دادزإو
 اسال ىو: ةرضتممإ هدارتسا دارتسإو . لاكأ شار
 الف دازتمأو .٠ ٌةوكشإو هرصفخسإ يلا الف ديزتس نالفأ أ

 ديارلا فرح إو . لعاف مسا دئازلا *< ةدايرلا نم بلطأ ظ
 . مركا 548 أاصالا 18 فردا ةيرعلا لها دنع

 | ر

 ”ينلا ئدع نإ ورع لوفكانيعتم نوكيال ن 1

 0 دو أب 00 وضاف هةضمار 2 دولا 00 و ظ

 06 عوجملا ف ةدئافال رل>أو 0 تل 0 نإ

 8 رلل 5 5 تكالصا م كك ازلا 0 0

 رع 0 ا نو 1 ليوطنلا هل قاقيوأ

 ىلس يلا ن
 ةآبق سمالاو مويلا لع لعاو

 ىبع دغ ُْك ام مع نع يننكلو

 0 هال نالو وركذ يف ةدئافال د دئاز ُهَلِبق لوو نأ

 .ةريغاط 5 ذا ةدايزأ ل 000 58 .مويلا 0 الل

 و | ىنعلل اذسفم نيعنملا دئازلا ن ركب دقو: 224 ل لاكي
 د 2 يذب ذب بتل ّينفَتلا ناليغ غ لوق ُْف 50

 يي يي 0 70 ل رتبت

0 

1 
ْ 

 نيكول نش ىلع أضيا دئازلا قلطيو |

 ديز

 ةخابم الا كقننآل جح ارح ْ

 الاف الب 0 يع وا تنسخ لع
 . ىنخال مام علا م تدسفأ ل كا ز نافا

 ْ 0 دئازا جل تايلكلا ْ ناو 0 وشلا هل لاقيو

 اكل ةيلجفل ا 0 ةدئاف لي ب ل د نال ممالك

 الو دز* 0 وحن نعمل ةداقالاب ديرب ٠ 0 0 عا

 اهنع ءولا كافتنا ديفت اهنا روع ةدئاز ويفال ن نافل

 | لك نوكي نا زاجل عم اممم ةافتنا هوت اهالو 5 ا

 اانا تح ء وحن ةيظنللا ةدافالاو. هدحو 0 لق ا |

 ًاهيلءةناك 1 دئاز لصفنلا ريضلا ناف. يزوا

 اضنل ”ءاوهو لا ؟لصتملا ريمضا ا ىلع الا
 .دئاوز جدئار رلا كتوم ةدئئازلا * ىنعملا ا
 اا بنع وفم 1 3 21 هع دكا ةكئاروأ

 ٌثبدح لوالا ماسقا ةثلث ىلع نيثذحلا دنع ةنإلا ةنئازوا
 | الار تراكم ينانلا تاقثلا رئاس اور احل اقلام عقب
 ”اورلاو اخي طسوت ام تل انلا ٠ ةوور 1. يف ةافانمال

 اةريشع يف ا لوق ةنمو . باينالا ىلب أم نأنسالا نم

 نا
 ابكةفالخملا باينا كيلوأ

 دئاورلا دالبلا كالمارئاسو

 | 011 0 د2 كاسر اش دئاورلاوا
 كلود اعيج يلا ةعراضأا فورد ةاهنل | دنع علرالا

 بقل يدئاوزلاو. دسالا دئاوزلا وذو .تينأ وأ 3

 ' كر ام ة ىصخ ثالث هَل ناك ةنآل نافع نإ ديعس

 |*نيقيلإو بيعل اب نامالا ةدايز دئاوزلا تانيرعتلا فو

 نع بونعب اهاكح ٌيرهوجلا لاق .ةدايرلا ةداَوُرلا
 يف امن يدابازو رينلا لاقو .ّيركبلا نع ّيتاكلا
 هبلع ام ىلا مضني نا ١ ةدايزلا * ءارلاب 7 تيعصتا
 دنع ةدايزلاو .دئا ايزو ثا دايز جرخآ وش هسفن يئايثلا

 ةلصتمريغوا ١ لا إو نمسل اكةدلودم ةلصتم اما ءاهقنلا

 دلوأ اكةدلوتم ةلصفنم اماو. ةطايخلاو ف غبصا ١ اكةدلوتمال

 )0 | قورذو كلاو بكلاكت ةدلودم .ريغوا.رغلإو

 ا

 الو
0 



” 

 كثي دحلا يفراشا ل ةرأ 5-5 ١هذهىل اواولاق: 0 ,جاوبف 35 تمنت | 6 ا 0 3 لاقي: ديدنلا ا

 لاقف تدعم يف اجو 00 5 ارعالا نم 1 ها 3 الاقي. ةليع اكيرالخب مظع يا دسزا 2 ددق

 0 فانا رددوا 2 5 ىاالب نهذاَم ل لك ةليخم ياةييزإ ا

 كار املا ةمانلا فيريرا لقي لجرل ادع ْ ذو .يازلا هن ةءاعااو.ريطاب ىبئزلا تمزلا :٠
 01 ىاارال نمار ا 0 قبر ١

 را ها :ذوديزلا * ةيرغالو ةيقرشال يف يتلا .موقلاو . تيزلا هيف لعج ابر ةتيزن ماعطلا تاز

 ا قا تنل ام للا دالوا نمو . نوتيزلا ٠تزلا هداز ا ةجزز هلا تير. ميعطا

 ل لا * نوةرإ لا كات يذلا ا تييرلا مياة نو زلا تيز لوقل ةماعلاوأ

 5 تيا ودا لجان . تيزل اب الط وشلإو انيز هيف عضو يأ ج اردلا لجزلا|

 2ع ا كناد بحاصل قزح ل ةدهد هيلع تنط ا 0 كك رلا عدنعرتك, ةنا :اذإ + شال ْ

 ع م 6 1
 لدلدذ اذ م أ اي لا تكتارمأ .٠ تمار ان انتا 5 هدرا ١

 ا ادا اقوا هب دلل تيزي ةناضال ادام ديلا

8 
 5 0 ماعلا 5 0 ١# حاز ىنعع 0 0 0 6 100

 5 ا اظةسم | يه كف اطبع فرك

 | نولوتيف ًالعف اهم نونبيو ٠ مون وملف هل اب مسرب
 هيلا حازخي ناتملا حاملا * هوخنو ساطرقلا يزإ اب اراع تبر نيوح 10 1

 0 4 هم لا | ريل ةطرغ لعنالب ي كل 1 ناك هيه | ديرب

 باطن ةجا> دنع غطابجلا نويلا ديدشتي ةنحترلا لول ني 1 ناكمالوم نا
 ؤ هدم * تيزلا عئاب تايزلا *«ةنمابوث سبل دق ةناكف هبل
 | ةخازا * تو لظو راجا اناخيزو خي قب خاذ يف ءاقبلا لب وط مفنلا مي ٍظع ردفلا ليج“ دش نوير

 لاذن خيرت ةزاو ا ةخازإ ,لاتيو. .ريألو ىج وهو ةنس فل ًارواجت هنا ىتح ضرالا

 0 شو 0 ةدايز زو اذ و نذل دزو 5 0 *يشلا داز دنع نوتيزلاو .اضيأ نور را ورمل تيزلا هنهدأ

 نيود اره لا دارو اك نيرو د .هو ( رهشالا ١ سدقلا رونب لاعتشالل ةّدعتسلا سنناوه تا

 1 دا الا عب :دايزا تايكلا فيلات معتم  نوتيزو يلصالا اهدادعتسارون تيزلإو .ركفلا وقل

 الا يدب لإ نيودنم ىلا ايدعتم لد دا درالا | نر ١ دادي لك نوجرلا رف هبي خلا ١

 .|.اهانددزاف َرعنلا هللا انداز لوقث . داز عواطم ةنال دحإو ةجاجزلارونلا ةروس يو . نوتيزلا ةدحاو ةنوتيزلا * هن
 | صنن نال لعب ىذعتل ا؟ نعب ىّدعتن دقو مزلث ةدايزلاو | ةنوتيز ,ةكرابم قرت نم دّقوي ءررد بكوكأ |
 | داز باب نم يناثلا لوعنملاو .ةريظن وهو اهم ىدعتب | لوط اهيلع, سلا عفل ثيحي يا ةيبرغالو ةيقرلا ١

 | لوالا لومفملا ىلا ةتفاضا 3 1 و علا كي و يأ ) اهني 1 نول الجا ريسفت ينو ..راهنلا

 لاقب نا يحن هناف هما هللا كداز ليق اذا اكىا ) ابدل لقو.دريالو رح اهتم نكمتي الف( ةلل

 م حا 0 كتماركهللا اهماف برغلا وا قرشلاب ةصلخلا راجنالا نرمل



 بسميز قدر

 1 لالءاك يناذلإو ف 1 اكل والا الالعا لحال كاعط مول »ع ةنصن رابهنلا ف 0 هازو 1 كبرأ

 3 ةمالو وأ داق ةنيع) ايو“ زو از هيو ”ينلا هي | تأ | هك ةعاشلا ءوفع موز لاو: ديب نإ مودل نم نءلا

 انيعلا كر قرا لاق.ةضبقو هعق“و ةعنموهف 7 احنا هيف 3 هيسذلاو هوو بيب ,زلا + يق عقني ب يذلا ه هاماو أ

 لمعي ِي ذلإو نيت ه4 ىف 0 ٍِى هلا ءألأ ند ةدق د

 ةانغ نولوقب ايا ١ كرذألا 0 نم ةّرملاو كيوعل او كيإ

 وو * تامأز را ةمازلا#«نيموز وا اموزإ

 هيش لكن م عينجلا مورا * داركالا نم ةفئاطأ

 لبا و رو دنهب ةليوولا ايتام لبا لكرر ظ
 :اهب”لاع يا اهتلموز نياوهوءاطاحا اهيلعأ
 اهيلع -1 نال فرصنيال ةَمآلا نبا يلإ

 ةينغل | يا مثنبلا نازلا

 توزإاد» .ريصقلا لجرألا نو نورامإ نات« فيرا

 أنصالا هيف 3 هي واو ةدابعلل ذحتب 1 5 مهلا امرا |

 ١ ةزمإ اب نأ را

 زا ةنوُزلا + ةنوز قنالاو ريصقلا نَوِزلا * ياز رااأ

 ةلقاعلا ةا .ازحلاهأ

 ا ناو ُز دا # نتتو بصتتو أ

 زوز يف ىرنَوَرلا

 روزا هية ثمد ِق كأي حا ريصقلا كن 2

 فرح داس

 اهردق قوف ةسفن عفارلا وا َكَرْنَوَرلا كني

 0 ا دنع نأ ىربي هب م

 اباوت 7 |هنم دحاولاو جون كو نانيرقل اًٌؤوَّرلا

 1 لاق ٠ تلا لو با بع متيتس انعبابة داو
 و

 *جور دقو انيسيلع يصف نإ اةيياردتل ا ذم حاصلا | --

 ديدفإو
 هب مع ربعك ةمأم نبا 97

 ادمو ةرتخ.الا ةينملا دي

 ىلا ا

 ىزردأ

 يازلا مضب َوِوُر ّيزر لصاو .ىهتا|
 بلس دعب يازلا ىلاوإولا ةرسكتملقتف ةيناثل ا ضو

 ايا | تعبتجاف رةرسك دعب اهنوكسل كاي تيلق م اهكرحأ ظ

 بس ىلع هاي واولا تيلقف اهدعب يا !اواولا عم ةنكأسلا| ظ

 نك ا اا اهيف تّمغدإو لالعالا نوناف ظ

  ةلموز ناآو

 .ةيوازل ا كلت |. ءامب

 رق ىلوالا واولا رسكو

 3 9 امش ىندالا ىلع تنإ

 ليأب هوجولا يوزت ةيماش
2 2 

 هع هورس ىدوزو٠ اهفكو هوحولا ضيقت يأ امداد

 ضرأفلا 2 0 لوق

 8 رهاظ نع ةبور ١ ىذلاو

 كرز ٍس نس هوا ينطاب

 ٌةس راص أوز زنا ىورزن|و أ“ هب 0-5 9 هقز

 [كورتاف هاوز لاقي .يوز ةعواطم اشيا ىوزنإو .ةيوازل ١ وم "اياقا 00

 ا ةاوزا ىوزأو“ تضبب ل تعج بدلا يف ةدلجا تيورداو

 ظ | .اباوز جةنكر تيبلا نم ٠ ةيوأز 7١ رخل ا

 اة نام 000 هب طادحا- مسج نيس دنهلا 2-0 وار رلاو

 ا دنع اهنم نيس 7 31 ةطقن دنعا

 ْ 1 ا ه ةطيلا ؤيقتسملا ةي ةيواز راو .اذ>او طسار :نأ/

 :ةدحاو ةماقتسا ىلع ا و قةطتنب ايقتلا نيجاتسم 00 |

 ظ لع ميقعسم رطخ مايق نم ةثداحلا يف ةمئاقلا ةيوازلاو

 ارم ربكأ ةيواز 0 ةجرغنملا ةيوازأ لاو ٠ ف را أ

 ٠ 4 .ةمئاق نم رغصأ ةيفاز نك ا ةيوازأ و ةّعاَق

 ْ 00 يف سوق بيج وه مدع ةيوازأ | بيجو

 ْ 5 "اين 0 لصتي نرييهقتسم نيعلض تاذ

 نرخ دع ةدانلاو

 بابلا لوا يف ركذ هتاغلب يازلا * ةّماق ةيوازأ *
 ١ | ومالا ف اهركذو.: علا ترص: ىزر يز

 ظ زيزي

 أ بيزلا * عفجإو لدكت اببزن ةمحل بي زت- ببز
 || اهيلا ةيسنلاو زيطمل | ةدوجي فّصون افيحو افاب نيب ةإ

 || نرم بونجلا بيزآلا * ٌيواببز لوفن ةماعلاو ين
 ةوادعلاو ابصلأ -- بو امتي يرجي هايكنلا وأ حابرلا

 اا براقنملا ريصتلإو .طيشنلاو طاشتلاو ذقتتلاو
 ظ ,*ةيهادل و عزفلاو ناطيشلاوركنملارمالاوءعَدلأو ميكلأو
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 اءْز

 اهيفضلا عدت رج 0 لع اهروُ
 لاقلإو سبايلا هل لاقب لوالا فنصلإو هب ىدنتف |

 * ماروالا لييلختل ابلاغ هب ىَوادَتيو . بطرلا هل لاقيإ
 كدا 3 ىلآتانلقلا دعا 2 نق لا ظ

 مديأ
 »* ص

 نوذ ةوازتي ناماغلا ل اي . ةيسورفلل ة ا

 عم لعجت ةنال و هلأ قووازلا نعم ةلصاو.4 نس

 قووازأ ازااريطيف رانلا يف ل ةاطال 4 مثل لطيف بذل ا

 رلا قوئازلإو قووازلا *قووازلا هيف نكي )م نأو |
 نولزني ني يذلا ناكلارولا قو * يملا لقا هللا 1

 #7 ةباجاو 0 0 ميثم ةءاهلاو هيف ا

 تر ليقاوزلا ارجرخا لاقي .اهتت نم ةزرابلا||

 ل قزف تّرمريطلا ةلقؤو . متاع

 ة نيكنملا كيرحتو بارغلا يشم كورلا
 0 ١ ةنمو ليق .رتخيتلا ناكورلا*«رتختلاو
 ا كا 7 2 كرت يذلا
 ءالعلا نب ورع وبا دفنا

 كاب كَمْكَمَد ءوثانل

 ركاوَرلا ٍسّذجْلا رتجبلا
 ة هيدبب رطخي يذلا رتضتلا كاورلاب كر
 0 اًوَرلا يا)مالل اب ٌيرهو لا ركذ دقو.ًالفاشنم

 ُيدابازوريفلا

 ,نء ) لازيو (رّصَت باب نء) لوزب ةيثلا لاز
 ل اَدَر( يسرافلا يلع يلا نع ةيكورم ةليلق يشو لع باب

 يتم

 ا الووزو الاوز لوز هن :اكم | ابل اغ وب ىَوأدتي قيقدلا اراعصلأ قروك قرو هو رعيرم

 انك 51 تن 0 كر اوصاب 0 . قب د يلاثلإو. مخلبلا عيطفتا

00 هناك 3 دوعز يح َء 2 ره ٍقرودبو ا
 كلذ 3 و 

 اةفّكو 1 اًميوزت راحل كا !و مالكلا ق5 قوز

 2 قوزميز» 0 وعسوت دقو. بهذل١ 5 ىق»و ا

 !ازاو ةبلاطو ةلوأ اواحو ةبلاعا يع 2

 ١ قيوازت - نم َقْوَز أمو قّوذ ةردص قال

 موز

 ةلازي هناكم نع كازو.
 ةاعد هلوَر لازو .ُهاَحن ةليَزِبَم (يتابلا ن

 "يم عقتر معلا لاو .كالطأب هيلع

 دبك نعل اماناَلَوُرَو زمل ابآلاتزو هيل اووذو
 ماق لظظلا لئاز لازو . تضب ناكر لفؤت قنا +

 اعانلا لود ارق ارع 0

 1: انعإو ف 0 : ال 1

 اَهللوَو ا 3 و كن ا اذا

 ركذتس لعفي لازيالو اذكلعفي لاز امو
 ىهو ”هتناجا 0 7 هءاجأ الي هوز ّئثلا 0

 اذ 2 ا و رد

 قانت ًالوزت م يل را ةاعد اونا

 | يثلا لّوزتو» ةفرطظا

 .لئاوز ج ةلاوز لوفن ةماعلإو . كرحتم لكوا 010

 ةماعلا دنع ةلاورلا * بناعاو سمثلا لوزا "مساو | ك
 | ور 221 لدن لأ  ىلل ع ريمحم

 جاو دارجلاو عاجتلاو لجرلا

 زلا * صخشلا اذه نكمل درا ردا

 ذل 3 ذلكَ اه ةيهادلا اا هر ا

 اىردصم ليؤرلا
 أ ةرظنم موب يذل ١ ةظعل ا ةئا و

1 

 | رابتلا نم مانو . ءيش لك نم علرأ أ مازل اموز
90 4- 5-9 0 -1 5 5 8 1 

 نعلازو.لّوحتو بهذانالو زوالو زوال وزو الودزد

 | ادب مث مغاكم و “أ ل ةلوأب دز ز مهنعظ 0 ةريهغلا معاق | عم

 ظ لارا هلك فرو ةليوز لازو. ةقراف اًنالف لاز ازو . ةنع مل

 |*ل يزف

 | الاوزو ةلوازم هل

 أ لارا. ار

 ظ .اوجماعت الوازت موفلا لوازتو“ :ءاج

 | رار يا ب كلا انآلاب 1 ل

 | لئازو . لعاف مسا لئارلا + لاز ىنعملالوزا ةوثلا روعنلا ماعلا ليقاوز «ايفرطم لدس ةتساع لقوز
 ظ كس د كو لئازلا ثنّوم ةلئازلا 37 ةريضلا عاق لظلا |

 أٌردصم لاوّرلا*موهغلاو ةكلإو ديصلا ضبا لئاوزلاو

 [ةماعلا 0 را ا*بناجماو ةكرحلا
 | ”ميظع ةنطاب ن

 ك0 مااا ا

 ا أ 1 ] 12111

 | فيغقملاو هالبلاو صخغ

 ْ ةثجلا ةماعلا دنع 0 ّ راو لاق زأ ج نطفلا كف رظلا |

 ْ ةفر ءب ال ضخ ليلا ة مدحا 5 ذاو 7 ٠
005 

651 



 ذوز

 يعوض كرد ب هادعلا 1 انما قلعت يري ا لوقأ

 ةدييعبلا | ضيالعلا راما ةيبلا ني ورا

 رظنت يفلا ةقانلاو دعبل او هال راأ *يضار ل

 ةرايزا ذا ع كاب واول 6 ةريزإ أ* !معدشل مر الا

 1 نم ةعطقل ا !اضيا فو بحل ةزيزز ةتراز لاك ظ 1

 را دا اوراة ةرازك ةرب زحلا ىنعم أملعتست ةماعل او

 مح افسالل 0 يلا ريعمأاو ديدشلاو ديدفلا يملا دوز ل

 زلا زلأ موبو مههتزو موغلا د. روزلاو ريوزلا «ديسلإو
 نايضلا ريا *ةرخل برعلا رع مايا نم مع

 دوز ذب نم هرّوزالا# ديسلا لالعا لعن رولا ةلصإو

 ردك رطانلاو 3 ع يدا اكن

 قش ىلع 5 يي ذلاوا ا نأو ا دئشأا ا 5-2

 رار 5 ىن 1 َِس مردح يف 5

 9 31 اد كال 58 0 000 م ,|

 ةلس اذا يذلا لبالا نمو لوعفم مسارورملاو تار
 هيف شيف 4 هزم 7 مرا م هيا نطب ندر 1

 ند ٠ لوعفم مس | ةرزملاو .روزم ةنا ةنم مل 0 0 نم

 1 لك ىلع ءابطالا دنع د ا هوريوزألا |

 ىلع ء ىلطتف اهيف عسوتب دقو. ملل ا نودب ضير ا ربذأ

 زوللا نم ءاعط طلال كك مهلاا يف ا اما

 قوعغ ةدملا | .ةديصعل اك بوري ىتح 8 ط1 عم شاملا ىا

 ا 0 ةيرامزللاو .٠ هللا كو كك لوم م ارادلاوأ

 رادزإ 1 نا ىسيط قدوم قف دأ ل ةيس) د ازتملا ن

 د ل هلأ

 قيد 4# طب يف ام تر اقروزت قررزت -قروز

 ةريغصلا ل |

3-7 
 ا

 فوز

 يف سو. ءاثلأ - 70 هدرط 5 مروه | نالفبو |,

 0 م لجرو: 0 ةيزاوز 2 7 0 و ذوزا

00 

 ربدتملا شوزالا *«ميئللا دبعل شوز -كنملا شوزالا معلا دبعلا شورلا
 ه #« 07 01 م

 د0

 .ةقدحلا ةفرخوأ ىرخالا نع دا هيلع ى ددحاأ كناك :١

 |اهضغا يا ةنيع طَوَز نولونب ةنمو . ةماعلا مالك نموهو

 ْ اهتخا اتاف

 '001 ديزيلا هيايز. ةكّرحت اعوَز يوري راع عاز

 . هنكب ةبذنجا ةيبثو ديرثلاو .ةنطع يشلاو رسل

 ذل عازو . ةعطق هل عطق زيادبل | نم ةعوز نالفلو

 أ|.ةيجو ةهجو اهبلق اعيوزت لبالا عّوز#*بّصعلا نع لااز

 ظ .اعلأو»

 ا ([لازا د مل ١ عوزتو ' ةلطع و ةهّوش ىنعب ةعّوز لوقن

 غاز را م توبكملا و او عْوُرلا +بصعلا نرع

 أن خلا للا ةعْورلا«ةءابو ةداسكخمجوهو طّرشلا
 .ةرهث اكرخلا 0 . عوز ج

 انادي يردزت يذلا طظقاشلا ةماعلا دنع

 تنكاإو ركذملا
 [.رثعتم مزال هل اما ةغازو . لام اَعْوَر غوري غاز

 طنملا يقو : امامزب اهبذج ةقانلاو

 هاف 1 5 | اهتيرنتل 4 4:.مح تابنلأ خراأو

 اواو
 | ويف يوتسي س

 ا غانو 0 اناْغَوَر ى

 ا غاز ام من ينل | ةروس هك ةنمو .فرخنأو برطضا رصيلا

 /00 اق يأ ةكرو غاز لوقث ةماعلإو . ىتط امو رصبلا
 ةةجسي ال يذلا شئاطلا ةماعلا دنع غئارلا * هُم

 -- م َ

 | ءاضعالا ىرتسم ىثم افّور فوزي لجرلا فاز

 ) »+ ضرالا لع اتي و ببن ذو اهيحانج ترن ةماهأو |

 ”0 از توم لاقي. ةجولا زهملا توملا نم فاوررلا

 ةافؤزلا *« هلصا اذهوا زيهلاب فاوزل اكذيرس ده
 قفوتد قاس ىلع م وشب كف اهدحا نافنص كدا

 0 قيفدلا اد امضي ارئرتاوا ل اجرااب ماتو ١ نقيا

 ارواب والا 2 را تلقف زلاو اند وأ رولا |

 م م انأو حدو رعقلا ةديعيلا ريبلاو روزالا ثنوم

 للاخ تي ضيأ ها ةئنيدم و دادغب ةلجدو سونلاوأ

 | ةنمو٠ .ةجراخلا نع ا تلعج ةلخانلا اهباوبا نال|

 0 يف امهنجو متاع تكلا دارا



 روز
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 د لاخداب ةفّرحو ةدسفا بات 3 .الطبا ةداهشلاو

 ا_مافح ده بالا راطيبلا ركزو . اهيلع ةما ةسفن لك

 ام دهش يأ ةتداهش رّوز نولوفي تودارلات رابزتاب

 دّقنو' :ةلنخا مالكلا رو رّدزو' كسا فالخي وأ ةياعي ال

 رعاشلا لوف ةنمو .اًسالئخار خآ ناسا نع ةبتكباتكأا
 ةبيرب < ع ةظحا ول تدي

 اراكذت رادع طخ تنأو

 يتاتق ْ دنا ا 2 احاي

 ىّراكس دوهغلاو روز مالا

 ري ةراذرإ . ةرايزلا ىلع هلح ةرازا ةرازاإ

 لدعارا اراريوزا ٌدامزأو اوار راروزا ٌدوزأو اروازت ةنعر وأ

 تماس اذن نت تكلا ةروس ينو كرش
 ادي دعا عا ٌةِرَف نيج ١١ تاذ مهننءرّواَز

 اما روازتل لصالا نا ىلع (اهديدشتو ىازلا فينخت يأ (

 2 روز* ةاسنو | |

 أها روازتو ةنكاس اًيأز اطادبا دعب يا ازلا يف هللا تخغدأ ١
 592 دك 1 5 :ةرازخسأ اًنالف ا رازتساو ضع 16 رد ,وقلا

 ب هدكأني وةرجاضي يا انالفروازب ل 'هروزب

 ةعامجا ةرازلا ا نورئاز 2 3 مسا رئازلا

 * ةلصوتملا ةرووازلاو ة هلو ازلإو [مضيا ةرازلاو ١ لبالا ند

 اءينل احالص ناك ءيش لك يوزر باةيرابزلاوراوإلا
 .ةروز ١ ج بتحلإو ريدصللا نيب 1 0 ةيصعوأ

 ١ لذي سرتلا ةلئتغ زاطيإلا ب طقضت نان راب لاو

 لاما يف + هاذنل ىلع كا 3 . كل

 061 ل ل 1

 تا كسإو ردصم ةرايزلا * اقلطم طغضلاو|

 ا 5 :رايرك راثكلا 5

 لكلا بلشعو تعج جا ثميح تاكا ماظع فارطأ

 هع :زعلا ةوقو م لاف دا لعلاو'

 | هيف اهب كّذبتلل وأ ا 59 ورأي ركهلهاب عاتجالل ناك ىلا|

 ا ةكضم روزلا #* هس دقلا
 ا ىتلم وا نيفتكلا ىلا ةنم عفترا ام وا ردصلا طسووأ

 ديلا

 لاو

 روز

 0 نيريعب أ اد منال كلذ هل 5 ميك يب ركب ةلفو. 0 ةنعرّوزو 2 اهمسو ةسفنو٠ :هبف رولا

 مام ودا ع 00

 | معاعف . بار ا ا 3 الاب

 ا نير ( نيريعبلا ياز انلعحجو كلذ يبقا ل

 م هال يا اداه )8 1 ؛ ينج ١ يا م

 ةعصعص نإ رماع ينب دالب ُِ لبج وهو
 8 ي٠

لع ع هرارف ولع نييركبلا
 نيرا نيريعبلار | ارق ى

 ١ 0و

 اد وح وللا بولا انفاوارف لك انزارف قلعن

 ْ هدرا 5 27 از ي سد 9 ةمصآلا

 لمح َن؛ دايز لاق 0 ةلصا ن

 ينكرها اءاترم را تو
 1 يف داع ما تو يأ تلتف

 1١و ٌبنذكلاَو رْورلا كي ةغل لقعلا: زودنا
 سلو 0 و ى راضتلاو 3ك ويملأ دايعأو

1 

 ماعطلاةّذلو لطابلاو يار اأو( سرذغل او برعلا ةغل نيب
ْ 

 متو
 2ععااو. 2

 ٠ 0 |نيلو ةبب .طو'

 ريحا هاك اروزو لوقلا ىاولا بلقب رب زااو .رك

 يذل ا لجرلإو ةداعلاو نشا راد 61

 24 :اهودن“و ١ مفعل نوخس | اجو ءاسنلا هناك 03 ٌبسح أ

 || ةعمر فد ا تلا ا توك

 ةاوق 4+ ءو٠ .لاجلاب و 6

 00 نع رباقللا

7 

 هل دمادلا ٍ ريخالا

0 
 رز

 ترعب د هوك منان

 الا در رار ج بلغت ينبو ركب ين! نيب

 قو. لاحم ىلع را مبا رابزإو زيرو لدا

 | ادبا نوُرفب ال م« ال

 | للاب كرذ

 || امو ءانغل ١

 || فافو هذهو )ةوقلاو نونلاب ن اك كلا

 0 .ل 2 - 51
 || رويضالو زووم اوق لاقيو

 | كارفلا' قام لكتايلكلا فو. كَ |عجري 0

 و م ةلَوق) الآ كر ع ا

 | ةعديف 00 ءرعمف ربلا 0 0 كاو| .ةعركا رئازلا رورو :بلسلل ليعنتلا لاوتسا 00

 ظ 8



 ظ دوز حوز

 .أأرمالا حازا * بهذ اًحاَوَر نالفو .ذض ابعجو اهقّرف | باتكن يّجملا دنع 3 زلإو برعم ماوه ٌلرعا يردا

 ظ ”,اغو وعضوم نع ”غازا َيثلاو .ءاضق ةحازاب *«موننلا ةم ذك زيو بكاوكلا تاكرح ل اوحاوب فرع
 ديوزت دوز * دازلا زهج اَدْوَ دوُزب لجولا داز |ٍجْوَر عج جاوزألا * ةنم عونلإو جاوزلا دقع ةجيزنا
 :دازلا ذْختا اًدٌوزت دزتو . دازلا ٌءاطعا ةدازا ٌةداناو دابا وللا دنع نيلفتللا ذي جام دزالاو . هآنرقلاو

 دازلا * دازتا بلط داس دازتساو ادايدزا دادزأو | دصقل هيب اء عضو ع هظنل لبوغب رخآلا ىلع انيك |

 ١ داوزأ 8 ةداّوزلا 4 «مست ةناحلاو ل و رماعط ريغ تا 0 00 | ثيدحملا يف ةنمو. اميب ةلكاشملا

/ 
 ظ
: 

 |نب ةعمزو 2 يبأ ن؛ رفا م ا ما ا .مثالا يا رولا 5 ذر تارورومرخ يا خارجا

 نكي لل ةنال كلذ مهل لبق .ةريغملا نب ةّيمأ وباو دوسالا | لها دنع ةجوازملاو. تانج اي ةلك امم ةزه واولا لدباف ظ

 '” لبح ةنونكيو ا ل ل لوقك باوجلإو طرشلا يف نيينعم نوب جواز نا عيدبلا ْ

 .[دبعل | نب ةفّرط لوق ةنمو . دازل | هآعو دوزملا * دازلا ّيرتعيلا ةدابع يبا[
 ظ يركبلا ىوطا يب يلف يشانلا ىهن ام اذا

 ا هل م ل نم رابخالاب ركليتأيو روش اهب كلف يشاولا ىلا تخاصا
 أ( ٍدّوزم رهظةل ضفنت لو رس يثاولا ىلا امتخاصإو يثانلا ىمن نيب جواز دنفأ

 ظ ديا ركا ةضافثو . ميلا بقل دوازكا باقرو . دوازم جا لوالا ىلع بتر نراب بإوجإو طرشلا يف نيعقاولا|

 نم مدانلا ةضنن اذا دولا يف دازلا ماطح نم يتب ام تانسحلا نم يشو را جال ينانلا ىلعو ىوملا جاجلا
 آ] مدنع لكم بو .ةنم ماطحملا كلل 06 رفس | دنع جودزملا نيضتو . لعاف مسا جوّدرملاو . ّيونعملا|
 ظ يل ا نيظنل نبب مالكلا 7 ف ذراكدملا عيجي نا نيّيعيدبلا|

 | ةتغلب سانلا تظفل ”مرك نيقيإببإَبَس نم كمتجو وهن ةبذقتلاو نزولا يف نيلئاعمأ

 | مداق داز نم ةفجام مئاك ّيرزجملا نبا لوق ةنمو. نِإِل نيه نمؤملاوحتو |
 ' 011 لوق ةنمو. 0 ام ةدازملاو دازكلاو ايئاوذو ايئارن يلا ينل

 يحودنلا ميهربا نب يلع حدي اضباا روجيدلإو عصا ١ نوبّن ل

 اريخ هيل اريسملا هللا ىزج اًنلإوسو اًنطاعم كنم ةيضإو

 .دازماكأياطملا كرت تاو روفعيلا الط ام ةّيبغازلا ام
 اباطملا كرت دق ةفاسملا دعبل هيلا ريسملا ناك نإو يأ ن 2 |ءوه نييضورعلا دنع جودزملا فاحزلإو
 دازل | هيف 0 يذل ا بارجل اك | نوخلا نم برم ةناف لب اك درفنملا فاحزلا نم نينثا|

 ريمحلا َناذاز تانب *رهلا نم ذازآلا ذازنا ١ فىذح وهو يطلاو هزجلا نم نكاسلا يناثلا فذحوهو

 او ةرامذو اناكذو 5 ةرايز ةووزي ٌراز .١ | نييلا ةنم تِقذَح نامفتبس ليخ اذاف . نكاسلا ةعبارأ
 '0 الإ رولا ند ذوخأم داوهو :هباماقللا دقي نانا | ,تتلكك. لا لفيف ناعم رصف طل اب داقلاو نيب
 روزي يثلا روزو .رايزلاب دش اًراوز ريعبلا رازو ٠ لدملا| ”جاو زم ةأرمإو .ف حز يفويلع مالكلا انيفوتسا دقو
 ىأ هردص يأ ةروز و جوعا سرذلإو لجرلإو ٠ لام روزا ىلع ميجا مدقن ةماعلاو. جاوزالا ةراثكو جوزالا ةرثك
 ابو ثرالف 0 ردحألا ىلع هروز يناج دحا فرشا ةداملا هذه تنيراصتراكأ ف يازلا

 ىهو ُهَرَوز لازا يا ةمّوةو ةّس> ءوثلإو .بذكلا نز| لبالاو .دعابتو لاز اَحْوَر جورب هناكم نع حاز
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 وهز

 هلوق يف ّيرتمل اب فورعملا ٌيءاطلا ديبع نب دياولا هع

 عضأ م عشاخ ةيشع تيشمو

 ع الو وهرتال هل

 .نلدلا اهواز اهب ا يا ربكلا ماهز لاقيوأ

 0 ٌرفصإو ّرمحا يا نّواترسبلاو . لاطأ

 اهزو ٠ زب . ىتح يورو وهزي ىتح للا رك عينا لل

 لبالاو اهدالو اندو تعرضا ةامل بع ث مالغلا ا

 ىفع نك

 فا لّرتنَو نيلذل وا هليل / درولا دعب تراسأ

 لبالا تسر. نيتلب) وأ ةليل درؤلا دعب اهب ترس ١
 اهزو .تسبرش "نا دعب نعرلل سلط يف تكمل ١
 07 اباثلفو. وب عب فيسلاب لجرناو .:اضا جارسلا|

 نو ةنمحو ةرزح راطنقب لوحلا ادزو اهب ةبرتعلا

 .ريغال فلالاب ةعقرةاهزي صقخشلا ثبارسلا اهزتومش
 000 لاقيالو طقف فلآل اب ءاهزب .لافال

 رككتو هات لجرلا شزإو ٠ نّولت ةاهزار شزأو ةيهز
 ٍِى رهز ١! ىلع لح ةاهدزا اهدزإو ٠ لاط ا

2 1 

 قد هسا مما يا ةزفتساو ب /

 و هباعو١ر ةعب 2

 معبد قادزب ل يذلا ىسفنب

 «يبنل ارايس نب 3ع 06

 ةفقلأ عئار ذلا ابيف كك را نأف

 ناجو زاه نينثالل لاقيو ةجوزوجاوزا جووحنو جابي دلإ | هن مو. وريعو تا هوجولا نم قرشا 3 ىلا نازلا

 رمز ءاينأ وا افا ريع نيشلا لوق
 رضاح ناك يردب تفل ا ح كردب كينلا ْ

 رهازو ماز م دا ىرظانل 3 ىح 1

 . ضمحلا عرتال ةيهاز لبق: يارا ازلا ثنوم ةيمازلاا
 لاب زر نايل امرا + انكلا0 1ك
 تدصموهراا* اهرزخ و ئامرادقم يا ةءامةاهز يدع

 بذكلإو لطابلإو رضانلا تابنلاو ىرسكا رظلا |
 ًانهتنيز اهندلا ار يقل او ةيبلاو ربكلاو نول
 00 نّولملار بلا ئهزاا * اهفرخزو

 أ اجوازتو ٠ ةطلاخ مونلا االفو 0 (ةلْيلَف هذهو)

 ريكا فب وه ركاو قدمو ةلبكتم يا كهزتإ

 يلا طع ةطّوهز طّوهز

 جوا
 مل 67 و 2 3 -
 اق دص٠غةوزلا اك كب بس 30 | ىر غوزب دبا رهدلا ءاز
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 مف قا
 م ا# 1 3 :1 ا ع

 ىرج ةاملإو ابره لنا أبّؤز بوزي باز
0 

 0 ثيوز» وهف هع اذ تراك ةربوز موقلاأ بؤر

 ظ .هيءمهحأب يا 1و 2 هذخاو ١ ةراثز بوش ريو 6

 ضعب دعرتوزلاو .اًميش بصي مل يأ مربوزب عجرو

 هناضشت نر. عادتي يا مركلا هب ربزب ةنال لجتملا ةماعلا

 كلذ ريغل ليعتسا ام ىلع ىِلطأ متن ريخلالام
 عابز يق ةعلو 0

 نيباوز جا ةيسراف )ريصتلا 2 نب 6 رلا

 | هكا ةأرما هجوز *< شرح جوز جوزي ممن جاز
 ااذلنو لق اهب ةلرق ىنعم ىلع ذ ارا رك امال

 ظ ٌيواضيبلا لات 0 رو مانجوزو ناخدلا ة ها ْف

 ظ اهب اجوازو . اب كيك ذوو مارق يا

 در هآبو ار هأ جّوزاو هرتكألا اه دحا هك ةجواز»

 |كاز برعم هب غيصي لع جازلا * اجواز ىنعمب اجودزإو
 جّوزت نم مسالا جاورلا# ةّيسر انلاب

 0 جاوزلا * ( ةدلو «)

 اا ةجوزا !او لعبا

 1 نوللاو لكشلإو فنصلإو جدوطا ىلع رطب

 0 تل اودرنلا فالخ ضبا جورلاو

كرش لوفلو' :جوز أهو
 ظ اركذ ىف هنو ادا كور 

 ةروس يف ةنمو :نالعن يا ٍلاعن اج وز 5 .ىثإو

 نوجوز لكن م اهيف لبحا انلق صنح ةءارق يف دوه
 | نماولاق يا اوفاضا نوقاْلإو . تاو اركذ يلا نينثا

 ظ لك نم نيبنثا ليحا ىنعم ىلع (ةفاضالاب نيجوز 0

 | ج لجرلا ةآرا | ةجوَرلا *« نا ففنص لكو 0 فنص

 ظ ةجورلا ةريغك ةأرما ل اقي ٠ جاوزالا ة ةجوزلاو تاجوز

 | روث عمج ةَري ا اك جوز عمج وهو جاوزالا -

 ظ . عدم رداون : نم كلذ لكو. كيد عمج ةكيدلاو

 | ةوستل طئاخا ىلع هدب يذلا ءاّنبلا طيخ جيرلا

 || تمل هلل لاقو. .ةيسرافل لاب 0 0 ءادملا
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 نمر

 هللا د تلا نازوسلاف
 + رجل | دش نم تاون“ دا يا ل

 . ها انالا قهزأو , وح

 ىلع ةتنلإو ة ةئمدق جرس ل ةبادلإو ةاهث و ةلطبا لطابلا

 ١م دقنو قيس نالف ىف ةزنأو 5 عادم يف قهزأو 3 ابقنع

 لطابلا قهازلا * ايلا رافنلا وا برضلا نم ةبادلإوأ

 نمي انا نعبايلإ كلاغاوأ ديدنلاب فاوذلا ى

 هأيملا نمو. قهزو قم 600 مزملا لجرلاو دض لازطا|

 | ةديعبلا رسيلاو ىهازلا فمتوم ةقهازلا * يرجح ديدشلا ||
 يدنع لاقي .ءاهزل اكرادتملا قاهزلاو قاهّزلا *رعنلا|

 ةرايطملا ىهزلا * اهرادقم يا 0 زو مثرد ةئام قاهز

 قهر سرفو لجر لاني. قزتا م هزاأو ٠ ضرالا نم

 ربل قوهزلا *« ليف م دقن يا قم قهز رف * قزن يا

 يف ةنمو .كل اطاو لطابلاو فرغملا لبا غو ريعفلا ظ

 نا (لطإبلا قشزو قي 2 لق ليئار سا يفب ةروسأ

 ةقوه هل »* تثباث ريغ ًالوحض + ىل .اًقوب وهز ز ناك لطابلا |

 يرج تاذ يا ئيهاز دا: اذ و قيهازا ج ةءرسلا|

 ىلوعتلا هاو لع انلا قهزألا حاوتت ١! يو . عيرس ظ

 عيرااو. "نيزك فكريا دج اكهَز ةكهزي , ةكهز ظ

 ةتكهس ضرالا نع بارتلا |

 له زو . ٌةنع دعأبت ًالهز له در ءينلا نع له 5

 ٌنيطملا لهازلا »« ضيبا سلما ناك الهز لهزب ةيشلا
 بنلقلا |

 هيلا !؛تيفكا كلمرلا ظ

 ساو ولك ؛ءاراد ةجهز ةجلهز |

 طا عمرلا جمزت * هيرادا لزا مل يأأ
 6 زوجو هذّدن ّينلا َفلهز |

 ب هل قلهز لونن ةياعنإو : ع بوثلا قلهز 1

 عايناكةيتجلا بوذا قلاهزت + ماغط ىتح ةتلغ |

 . تفييخلا عيرسلا تلهزلا * نمسأ
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 ىحر

 يس يءدصالا لاق قهز يف حائحأ | يف لاقو .قلاهز | زنتك

 ليق مثلا نم أبنوتم توعشا اذا نيحولا 0 قانا

0 

 ظ قلاهز روتح

 ظ ليل اعز جسامالا لوُلُ طا

 ,الكلا رثكك أ انالف نالفو . أ امُهَر مز مظملا مك
 .رخأ امه | مز لجرلا ثنو. ةنع هرجز 0 نعو: .هيلع |

 داو 0 ةهاز ه ةضأ از ةبهز يذ تيم د ود

 نرسل“ ءارشلاو عيبلا يف مان أدو د ةيراقو ةقر افو

 شح خل م اقرا أ 3 كت 5

0 4 0 1 3 0 

 نيس ل شجر ةيهزا لا * شا لاجرلا نم نامهزاا

 ةمهسأو حاحا ةثيبخلا ة 11 كال ك1 ةمهزلاو ٠

 ةيهزلا ةموهزلا * ةعساللا دربلا
 وح ار ةموهز ةقيهزلا م جيدجلا ريصنلا قمهزلا

 نان هدا 8 سو نم كسا

 ضع قوف ةضعل 2 عاملا لممز 1

 سبلت لجرلا عقر هرج« | هعتيز أر 0 ةطشاللا كم هز
0 

 (يوا 59 ءاهزو اًوهزو وهز وهزب تبنلا روت اهز

 | ةيبحلا ةماقملا غي ئربر كا لوق ةنمو .افو قرشأو رهز

 ظ تفاد تفانوامز دق اهردق
 ٠ 6 ردخ تدنغاو تبدنعاو

 ش | ةلخس |انالفو. بذكأو وهز ز ترالف هذا دازوامن دق يأ

 ص ءانكب لجرلا ف قزو .ىدنلا بغ ةتره تابنلا جيرأ| ع

 ظ | وهو مولعملا ىلع اذكب اهز لاقبو . ركتو هان لوهجلا
 املس نب رم يبارعال تلق جا اف لافوا ليلق

 ااهز لوفنا تلق. داب لاق اهرا فر ىف ام تاع

 نرخ اما لااق رخفقنا اذا 7 0000
 ناو دب لوعفملا لبس ىلع يملا ذب يك 1 ”دصم ةلدرلا  ليدنلا فواد امج لاو ةديدشلا
 .أرمالاب ينعو لجرلا رز موق [ ل لعافلا ىن ع ناك | قئلمزلا قلها د تيل تءلكيت هيف ى ثنا نم برضو

 [ملعلا لعتسا دقو. .ىتتنا اههابشأو ةقانلاو ةاغلا تتلو ج نيم ا قواهز 0 ١ 2 لشكل اكول هس بسمسألا 3 لف

 .|برعللو لاق. دب را الف



 قدر 7-9

 | ةندعال هجولا نحال كيقد قزهز كابا نأ | رّيتلاو نوللا ضيبالا دسألاو ةيتحولا روثلاو ةعالا
 قونعلا هّيطرط نم كوضن فارطا نرم لواننملا ؛جافنملا ليحتاو هجولا قرشلإإ
 0 هيايشم يف كتر ريعبلاو٠ .مزمز مزهز عماجإو رن در جةارهز قنالاو ٠ يا عام نيللإو رجلا

 ظ هزهزملا * ,ةارمريغ غي لابخشلا ها ةازهزا لا - هزهز 2 رول لاقيو. ةييظعل | ةسردملا هبف رص: رهزالا

 | ناول 6 ء قرشملا قزلا ةماعلا ع نيافة ئرهزالا دلاذ 2 ا ٌيردزا

 ال كلمو بادكو 3 6نوهز قهري اوما سعر“ |” اق ةنيطل هلاك ةردازالو كرا لع يف ةروهشلل
 امر فهز. ءيشلل فهزو . ةنم اند ثوملا ىلا فهزو ردهز ىلع رهزالا رغصيو روكذلل دلاخ شل عضو

 اهل وو هلا وا . ةّشفقسا ةيشلا جيرلاو.تفخ | دحا يئن ماكو طر ميخرتلا ريغصأ

 او .اهاندا ةنعطلا هبلإو . ارش هيلا ىتلا ةفهزا * لعفا لكس نيج يالا ٌءانع يذلا وهو. .تامئاغلا تان

 لاب الفو .زهجا يرحل لعو . بذكلاب هانا اًئيدح ٠ نمو نو نمو لوقي يذلا وه لااقف برعلا عشا نب
 اًالفو. 1و يق داو: روكا و + ياةنعسا لطب ا عومي ةاقغا | هتفلعم يفريكر لوق ىلا"كل برأ

 |هينلاو .ّرفلا ىلا عرسإو ناخ رالف فهزإو ٠ هذا قريثكر وما يف عناصيال 3

 ا دنسا ادب دح هيبلاو ١ هب بكا ءيبنمل ابو.كلغاو ةنةشن مي 2 ا ا 0

 ظ دض :ةنع كفهزتو . ةنبخا هيلا ةنالفو . اًيذر الوق هيلا 0 نود نم فورعملا لع نمو

 ْ . برض وأ رافن 0 ترذط ةبادلا تفهزنأو «ضرعأو شب ع لا ىتبال نمدو ةرذب

 | ةوثلإو .ةلمتحا لمإو .ةتماند ثوملا ىلا فهدزإو وادنب لج لضفاذ كي نمو
 |لوخدلا يف مهل ٌنالفو .ةتفخسإو ةلجصتسا اًنالفو .فرحنلا 02مذيو ةنع َنغَتسِي هموق ىلع ١
 اوي بهذ رشلإو ١ نهرعإودَص ةنعو ٠ مالكا يف ديؤنو | رفلا ينازل َن ارهزالاو تانبا نطل ١ انكي
 | ةقرون دعت اهيالك يؤ اهبسكا ةوادملاو . ةكلهإو | طيرتلا هل ل اقيو ذي رضوي دوعلل نزلو .سفللإ
 *«ةيعرص انألف ةبادلاو : ةلوق لطبا لوقل اب اتالفو :ةتوص | لوق هيلعو .روهغملا وهو هيلع رني ريبكلا فلو:

1 7 0 4 : 2 :0 | 

 | .زنتكا للإو . ةخعزتتكا اًقوهز هزي ظعلا قمز لوط رصق عرلا للحد
 | تقبنس امهر اًقوهُر ةلحارلاو .لحضا لطابلاو | رهازملا كاكظضإو اًتع:ّقزلا مد

 اةنضنو ةثفاكللا واج ميتلاو ؛نلليلا مانا "ةساكتنو | ذل ترافل اهلقيو راثلا شه هزب يذلا اًضيارهزل
 | ةنمو .٠ قهزت ىتح سننالا |ورَقأو كثي دهحلا فو .تجرخ صولا ن : عرس و ةماعلا ا ا .رهاز

 | لصإو لبق .نورفاك مثو مسفنأ قهزتو ةدآرب ةرومس ٍ 5 0 ايي عضوب ب لفسالا 3
 | 0 ةبلع نب رفعج لاق . ةبوعصب جورخملا قوهزلا زيبشل | ضعب يقو .ةفب ةبز يشل : ا هذقن مالكلا كفرهز

 | تعدوف تماق مث تي تحل ًءاطا دعب يازل ا, فزهز

 ٠ قهزت : سفنلا تداكتأوت أف جزاه 2 معبلجو نَا فيزع 7 جزل

 |. قبس اقوهزو اَمْهَر نالفو .كلهو لطب *يثلا قهزو فردهز يفرك فزهز

 تنهَز يف ةغل رخو موو اًنهَر قهزت ةسفن تقهزو :ةتصقر اهدلوالاو .اديدش كم لجرلا قزهز

 | تقهر لوتث ةماعلإو ٠ نورخآ اهركنإو مهضعب اهاكنح | .ةيراج لوق ةنمو : ميئللا قّرهَرلا * قازهرلا مسالا
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 رهز

 كرت ةغللا يف دهزلا تانيرعتلا يف لاقو . للا نقيل
 م

 ضغب وه ةقيثملا لها جالطصا يو ١ ءيثلا ىلا ليلا

 اًبلطايندلا ةحار كرت وه ليقو .اهنع ضارعالاو ايندلا |
 ةنم تللخ امكيلقاواخم جاوا وه. لبقو# ةرخالا ةحارل|
 لجرو . ليلفلا ديهّرلا * داهز جةوكرلا دهّرلإو . كدب
 داوو ٠ ةقيض يا قالا ديهزو .هلياق يا لكآلا ديهز |

 0 ةديهزلا ني ع ءامإل ذخالا لياق قيض يأ ديهز

 مانلا نلضفا كفدلملا و .لاملا لياقلا ديرما *ديهزلا |

 لهزم نمؤم ظ

 نامدهزلاو ٠ ى يزابلا خرفوارقصلاو دسالا مده درا ظ

 ىأ م ”دركر خالاو مّدهَز اهدحا سبع ينب نم ناوخأ |
 يف ”مالا ىلع بالا بلع اكوبخا ىلع مدهر بّلْغف سيق |
 نا ظ

 رانلاو.ال الت اروهز رهزبرقل |وهجولاو جارسل ارق

 كب خمرتكو كنق ملل قالب ثَرَهَد زو. . فواح |

 ارهز رهزب لجراا رهزو.أ ريغ كيال نيل |تَرهّزوأ

 *نسحو ضايب يا .ةرهز اذ ناك ةروهز رهزب رهزوأ ظ
 ياوسا[زهدزإو .اهداضا ناثلا ثالغو هزون:تابنلا ا

 نم ةلعج واهب حرفو هب ظننحا ءيثلاب و:ةاضاو لات |

 تابنلا تهزاو وب هما ام دج نا ةرماهيحاضيو-هلابأ

 لعج رتفدلا بساحلا رمزو رو اراريهزا تاهزاو ارارهز ٌْ 2دده

 0 نموهو. اع دو ىلع ةجت هم ءامرعلا نم رمسأ لكل ظ

 ىلع ع يرو نورهاز جلعاف مسا رهازا | ده بآتكلا ْ

 هط ة 0 ع 00 ةةارق ٌيواضي هلا نشف هبو٠ زهد ا

 ةودحلا ةرهز مهن اجاوزا هب انعتم ام ىلا كينيع َنّدتالوأ
 رتل رهازإ زا * ةريحلا ديدش يارهاز رجاو.ايدلا|

 ره 20 يأ ةيردازا | يشي وه لاب ظ

 7 نوبعلي يتلا عّطنلا ( ةلواطلا هيا 0 رهّزو ظ
 فاصل ارمحالا ةماعل ا دنع نإولالا نمرْهرلاو ( ةدأوم)|
 نكمزملا :لطارسترل تلاه هو نماهبل ىلا كئاللا|
 رعاشلا نوقةيفوأ: ينل فيرظلل ود

 ريا للعدو ريهزلا رلا لحاف ييمد ىرجل هديدخ تمل |
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 رهز

 .رطولا رهزلإو ١ رّطتملا رانلا رهز هلم رهّزلا ةآمو
 نم ,لايل ثالثا . هرطو يا هرهز ىضق لاقي

 ظ هجولا ةقرشملا 5 ارم "1 رهزلا ب وعل اك ريعلا لوا

 ا مامالا ة ةجوز ينل تدب ةارهزلا ةطافو. ةيغحولا ةرقبلاو | هن
 1 هل 0” رلإو لع

 1 ةروسو ةرفبلا ةروس ا ند ناواره

 هس

 ١ لآ ةرغبلا رود ثيدحلا ةنمو لك" دواز 30

 م

 ثتابنلا 6 رهزلاو ةرهزلا +« ناتربنملا يل ناوارهزلا نارع
1 

َ 

 أ ماعلإو ٠ ريهازأو ا رهز ج نم رفصالا وا ٌةرونو

 .اهنحو اهم راو اجيب ايندلا ةرهزو .روهز لون

 ةاربلا يف ريصوبلا لوم زيي ثلا 0 ةنمو

 311 م

 ٍِه ىلع ىثا أع ريهز اذ

 علا ةر ذل ديرب ال يأ

 , هدد ةفاككئذلا ئرملا نانس تأ مرط هه دك اس

 تكواوتيو٠ .ةتروكابو هل وا نيدو 11 دنع ءيشلا هرضروأ

 ىبأو . هثيدح تنيطو هيسنأب ة هتنيز يلا رضا ةرهز نالف

 ' 11 نب نهر اطاني :ناكيقلا نش

 || ينل | ةوغرلا ليلا ةرهزو ٠ ىو أ نبا ةيك مه دنع ةرهز
 3 عد رلا مأيا مايالا ند تأ هل اوم ةباغلا وه 25 ّع وفطت

 ظ ا؟ضايرلاو رهزلا فصو يف رظت يلا دئاصتلا ننو

 رعاشلا لوق يف

 رراذلا ةس عيبرل اب اًبحرم

 راهزالا ةجمب قارشابو

 ردروو ناوُغأو رووغش نم

 ر ,اهجور 0 مازخو

 ىرخأ دنع ةرهز دنع ”ةرهز

 راني دلاب رانيدلا نارتقاك

 ني م. نوصم قازاواكوا

 0 اأو نسمح الا تابهذم

 |ياونول ةرهز ينتبجتا لاقي «ن نسحلاو ضاييلل هرمز را
 دحاوهو ةيل انا املا يف : :ممرااو. هيلا

 زوللا نهد نيدلوملا دنع ةيريهزلا * ةرايسلا بكاوكلا

 موبو رقلا رهزألا + اهب خش ب يمد نم برا هلآو



 ف

 ل ةنز . ةطنح *ال ما ةامويفا ىَردُيال نب 2

 هرقل ةيك رويل طل ا يني

 ضعلو . هن ,ع جرخأإو رظن 1 اوت

 ف دا اوحاص:ل انناكاب مز مونل ا حاص لوتي تيدا

 اهتم تيتو زول عاطع# ادنع كلذوأ|

 مرر اقر ةغل قاض ( يوأو ) اوني ان ظ

 قبض لرد ةاعو * قيض ةينزت هيلعأ|

 |و| هانز * رج ( داب ) هن هانزو ِز نري لجرلا فن

 :انزلا ىلا ةبسنو ( ّيرهوج ) يئازاي هل لاق ةينزتأ|
 0 ز ىنعمب انزو ةانازم كازو .( برغتا
 ازل ا « غابت يا ةانازم ينازت ةارماو جال اينو .ةانزاا|

 قو ناوز ج يفازإ | توم ةيزازلا + ةانز ج لعاف مسأأ

 , يح ويف مخرتلا هجو يلازا ةأرلل رطوقو برت ١
 ةغل ابلل طا نرا لجرلل ةينازاي موق يف دهم لوقوأ

 نال 0 ءانلا فذحت < فاز هل موف ناي“ يوق

 | ثنوم لكيف : درلم ىدانملا ا ِى | مخرتلا

 قاتلا نا نييوعللا ذَخا وهو دم لوقو.اًقلطم هاتلأإ

 ةيوق ثيناتلل ال ةغل ابلل وه لجرلل ةيناز اي طوق يفءانلأ
 مالك يف لاعتسالا انه ةرثكل ٌيوق لوفلا اذه نا يآ

 .كلذريغوةقوزكو ةباسنو ةمالعو ةبأنو ةيداك 0 ١
 ةعطقنمراغصَّل ابج ضو ةماهل اب تاراق ثالث ناو
 ذ لها ةغل ةرصقلاب ىنزلا * اطود يلا لابجلا نع

 اًءرشو . روجنل ا دجت لها ةغل هي ّدملاب ةانزل او زابكأ

 نيم او كلما نم لاخي نإ جرف خي لجرلا
 _لاخ لبق ب ةطولا بزل تافيرعتلا يفو.هتيجشو

 ظ
 ظ

 ةءانزلا * ٍنانَر فينخت كانز لظو . يدانز دودللا
 0 لا ا حاحا هيو 5 ةانزلا ةريثكلا/
 7 دز تباو اي نبا وهو. كدالوا رخآة يلا

 ئه ةيلزو رةينزل وه مثوقو. ةانز تا | ينرسكلاب

 ةدشرو ةدشرأ وه وق

 دقو .ءيث ناسحتسا دنع ماجتالا اطونن ةلكدز

 ةراك نع كااسمالا كيسا. مطلا ةلق وه لبقو . ةصاخا

 ا ل 7 ا

 لاو ٌيوَتَر روصقملا ىلا ةبسنلاو . هتيبشو كلم ل

 لالعلا نمد ةرورضلا ردق ذخا 0 ديهزا

 لو آل

 (تانك) سا نا كدنجا ل انباك مهلا ْ لمتست

 قارعلا لها دنع بامتسا ةلكوز هير يف لاقو
 1 اهنا عك |و .ىهتنا مضل اب هز باوصلاو ليق
 :ناوزشونأ ى 1-6 ريثك اباعتس 7-09 نس نشل دنع فو

 .مرد فالآ ةعبرا هل اطوقي نم يطعي نا ةتداع تناكو

 ةربش سرغي خش اموب رم ةنا ةنع ىكح ام كلذ ىلعو

 ظ رمثلا ةيطبلا ةرجث | هذه سرغن كلل اليل دع ر

 انلبق ل لق كلملا اهيا | . مره قش ا خين

 (|كلملا لانف. هير طول

 | تبا كح لاملاب هل رمإو تنسحا يا هز

 | نلادح كلل تكلادكةلر ا هز لاتف. . يدرح ةرغ ؛ عرسا ام | ين

 ا قرم دق يترغو 3 همت كا ؛اةكللماب

 ا هباعكال لاقو كلذك هل رماد هز لاقف نيتّره كاملا

 انتنيزخ يف |. هينكي ال هئازاب انققو نا انناف انب اوفرصتا

 ا بهزلا ا ةيهزلا لمتحا لجرلا بهذدز - بهز

 به زلا ة ةيه هزلا اي ل املا نم ةعطقلا |

 ةداهو انهو د دهر نه روادقوب ؛ دهزو ةنعودم ذدهز

 .ةنعوأ 4يف عل هثيشأ | دهاز ويف هكرتو ُةنع بعر

 فندبدلا يف دهزلاو ايندلا ه ةداهّرلا ليلختا لاقو

 ةنعو ويف دهز ناب قرف نمو برخملا يف ل اقو .ماعطلا
 ”ةدهز #ةصرخلو زحل > اًنهَرهدهزي لل درو .أطخادتف

 ظ 7 مسنل ١ ضمب يفو) هلم انالفو . يَعرَدَض ةنعو هيف
 | دهزتو . ةدهز ىنعمب لل ١ دهزإو 8 تاكم م لاب

 أ ةدع* ّىنلا دهدزأو:ةو رقتحا انالف إو ده

 أ/اًديهز هٌدمي يا نالف ةطع دهدزب نالف لاقي :اًنيهز
 داهزو دهُز حلا ى ةيضلإو لءاف مسا دهازلا* ًاليلق

 اوناكو سحب نشب ةوزشو فسوي ةروس قو ٠ نودهأزو
 4 نواة ينال ناهز ترا هاا نس
 كينكي امردق يا كينكي ام 3 لع هك

 2 م يش طوق نم لآ ارانبحا ءيشلا نع

 ظ ظ

| 

 4١م



 ناز مز

 أ لصن ةلسأ قئزلا * سار اذأالا كسحلا تعدت ةفيفسأ

 قنزأو 4 ايع ىلع قئز * اج ةقياض بلأ لجرلا 2 قزأ

 دلجا يف ظابر قاتزلا * قائزلا ةسبلا ةنئزو تر ىنعم
 ةناعلا نع لأ ن نم ةقنخلا قانِز راو: كلدحا: تمت

 عش رش

 | ةمانلا لوقعلا قئزلاو . قانزلا عضومو . قونز ج مهسلا
 ةّكسلا ةقتزلا * ءانلا لقعلا ىف« قانزلا عمج وهو
 * ةقيضلا ٌدْشا ةماعلا دنع هنن رك )م يرهوج ) ةةيضلا

 رعاشلا لوق يف قونزملا ا ركمللا نيصرلا قودنز زا

 ردغملا تملا ركمبءج ىلع اك يف قونرلا مع دقو
 هيسرف مسأ

 ناكل الفعلي امزتكا و. ايده ولا ظناةبفارتلا

 رفظلا ةمالق ريقنرلا 3 اعلا مالك ن موهو٠ :ةفصخلا

 ٠ ةأون / ١ لع ةزشقلاو أهتم ةعطقل | طا

 نيش

 فاقلا اك ءافل اب لقفز ىنعم هتيشم ُْي لفنز

 +رطاخلا ؛يئازلا * ( ةيمجما) ةايتوتلا كنِزلا

 بناج يشي يذلا ة ةيكنزلا 3 هرابكبرلا :ناعكتزا |

0 0 

 ةيناغ ةيكرح اد ةيعلا| نكاتولا

 | يا ارق ةناززل امو

 مزاو. ينصاخيل ةوفعب مصخملا اذه يبل | 0
 ناك رامز ماعرو ةيقادلا ماتزلا * متر هل تراصرجت

 . عانص نسح يفلتملاوب بكرض ةادافراا نوره دنع

 ىلا جورخما دارا دقو موي ديشرلا هل لاق يذلا وهو
 دعرل ٠١ بهأتا ا ايي ورلل تسصأت ديملا
 نني يت | بصقل | ةلا 1 يانا 1 كيري ىف يانلاو يف يف

 |ىهوئانلا ظبعتسا ذل اوه مانو ئقيزفل ا لاق اهب
 | ةونكح . الزل ١ برغملا يف انتماع ٌةوعدت يذل ارامزملا
 يريرحلا ةركذ دقو . ىهتنا خيانز وه اغنإو امال نون ل اداب

 اهدنع انز 0 هلوقب ةيراهغملا وتماقم
 دارا. معز هاي ن ناك ٠ نا دعب اًينذأ

 2 را 8 ** سيئرل ا معزا ابو اهنرعبال ةءانصأ

. 

 ي دي يذلا

 يذبل

 ذاب لاجلا نم غّرلاو.فلظل ا فل

 هناغل يف ماللاب ةيلّرك َةِيْنَر دبعلاوه+اتلعم كرف يش
 ّ او. هافرح يأ هيبتلز ُّ غل قوألا ا وناعمو ْ

 انا كلاذو العم كرتيفربعبل | نذا نم عطني شو ةلقب
 ل ١ نايلت ناهنه نذألا اتهنزو. 0 نك لعن

 ايكفنون راو هافرح قون ١ ناو و | نالباقلو

 1 ةحنر ةقان لاقي ٠ غزل تنم 1 تع

 ةينزلا ةنئاضل | ثم .دحملا يف ةلوق امو . غز ديعب لاقي

 ولا ميلا *« ل ةفزال ن اكل نال كلا اهب ذالك
 .ةينز مهف ةناكف هلا روحا مقل موثب

 الةروس و٠ هماولب فورعملا م كلا او يعدلا اضيا منَرلاو

 ريل خاتم مي ا عد اتي ٍفالحّلك *عطن الو

 ا يواضيبلا لاق. .منز كل اذ دعل للعم 3 عم

 اهنذ ذا نم ناتيلدنلا اينو ةاغلا متر نم ذوخأت يعد

 وبا اغا ةربغللا نب دياولا وم لبق لاك اهتلحو

 فيرش نب سنخالا ليقو ودل

 لالجا لا .ةرهز ُْ 0 تاليلا وق ةلصا

 نب ديلولا وهو شرف يف
 ابادحا فهصو هللا نا معنال 5 نبا ناك . ةريغملا

 قنالاو غزلا لاجل ن.٠ منزالا »< بويعل | ن نم وب ةنصو

 ركذ يذلا عّدَهما مزالاكعّدجلا مالا مر جالفز

 |اكصوا يعادل اومهنم سبل .موقب ىلا مرا .م لزيف
 00-- 'ةقاث .منز ا يأ متم د ريعلو لبالا

 15 دشنإو. ا 0 نز ا

 قيل ينال ةديبع

 7 ع

 | 1غ 2 ا كتله

 دلَوم نم ع ةرشع يناع

 قدور مراسل يق 2 لا

 يتلا ةأرللا ةدْرونَ دكا

 يف

 2 ثبخأو صل

 رش وا رز انالف ثزو. "نسل 00 بص ّن

 ذو نزلا لكك مزال اًنينزت لجرل | نئز * هب ةلظ يا

 لظ * هب هما اذكيو هب ةنظ انانزإ ا رش و وا روخن انالف

 نم عتب طاخلا هذ ىلأ زل * ريصق يا انو نانز

 شدنك ن

 نزلا + ريغال ةسفن يف ا يلأز لجر * لبالا فونا

 ىأ قيض للف يا ٌننَز 10 يود و ١ شاملا | هنذ

 م94 ٠



 رنز

 نيدنزلا ة ةدنزلا #2 اهريغ دل دب ِتَرظ

 ليلقلا بوذلاو ةعدلاو قيضلا ليخي ا دترملا *«ك 1

 فنا رباج نب ىسوم لاق . ضرعلا

 0 5 لاجرلا نهو

 ركتاغل اك هروضح ّك ا و

 ةبرعم ةيسراف ميظعلا ليلا ليفدنزلاو 1 3 ٠
 ان أ اًكيدنز راص لع .رلا قدرت قدنز 00
 ا

 نم يأ قدنزن قطن نم ملوقو .قيدنزلا قالخابأ
 ةسيقالا يف ط 0 لا يفر وع ىطنملا /ءرأعن
 *«ميلستلا ىلع اهرادم ينل |ةينيدلا دئاقعلا دسفي “2 جئاضلاوأ

 ل

 مثالا ةقدنزلا * ل دل يل كرو لعرا

 م اد * ةقدنز هدنع لاقي. .قدنزت نما

 رونل اب لئاقلا وا ةيونذلا نرد قيدترلا * قودنصلا

 نط نموا ٌةيبوبرل ابو ةرخآل اب نميال نموا ةيلظلإو

 رعاشلا لوق ةنمو . نامنالا ريظيو رفكلأ
 ةيبط لاملال هال اد دادغب ١

 ٍقيضلاو كلنضلا راد سيلانفلو

 اتق أ ِ يشأ ناريح تللظ

 قبدنز تثيب ف + ودم يفناك

 .ةقدانزو قيدانز 2 ةرملا نيد يا نيد ْنز برع

 تاحرت ضعب يف ةقدانزلاو. ةفوذجلاع ءاملا ضوع هانلإ

 قودص ىلا ةبسن نييقودصلا فيرحت يديد 0
 دنع قيدنزلإو . كلذ ريغو ثعبلاو حورلا ركنا يذلا

 ةادوم ظنحيالو 7 ياربال نم ةماعلا

 0 فراخ هير ةدْيَر ىلا 5 يسن لين دنز بموت ظ

 بايثلا اهبأ
 را هد 0 مالم 98 7 ير“ د

 5000 9 3 عتود اذإ هلا لرأ
 ردتب ظيلغ ظيح راّنرلا تانيرعتلا يف لاقو.ا !

١١ 

 قا.

 ٍخيتسكلا| ريع وهو ظسولا ُْ دعي م ريالا ى ه عيصالا

 كا ذلا جرفالا ن نابهر حالطصا ىف اون اذهوز ىهتنا

 1 4 دحاولا فرطلا نوخري رار كا ند رتب نونطنمتي

 ناك حالطصالا اذه نا رهاظلاو . ضرالا برق ىلا

 ا دالب 5 قيمنا عمي ىلع مدقلا نامزلا ُِ هيب 3 كح

 لوق هيلعو .يرقد طيخم نرورتزتب اوناكق . نيبلسملا
 |تايا ةراثز عطقني سطع اذا يذلا نا نيملسملا

 ااظحرا نرك حفلا ستيم كلافإ دلال

 | رينانز جهل ئاذحا طغض نم عطقني سطع اذا اًميقد
 | يف فو رينانزلا عناصل تيدّلوملا دنع ئيرينانزلا ةنمو
 قطنمملا لجال عتصت ربرحلا نم ةنّولم ٌحاسن بل اغلا
 | >< يغص م ذو راغصلا ىصتملا ضيا ريناتزلاو .طتف

 ةوسج ةليوط ةرئزم ةارما + ريل اك راتزلا ةرائزلا

 ركذ دقو .تخردازالا د وللا دنع تقرر

 ةزيطا باب يف
 0 را . فا :- طنز

 ظ 0 ُُ هلوخد دنع تكا ارا ضلر 1 ايفل

 | كف وا بأااغلا ُْ رضخا يش 1 ص خرا ضع ناف

 | العفا اهنم نونيبو .نيجقل | ةدش نع .ةيراطتزلاب .نونكن
 يأةنم رظنزت نولوئيو. 10 يارا ارث نولوقيف

 || نع ةفكحم لصدالا 2 يثو . ةهاركلا كاكا ا

 ظ را ا راسو كل
 بضع 2007 فنزي فنز

 3 هادلا 8 5 خر و

 لولا م 3 حرسأو و لقتملاك كر هتيشم ف لفنز

 ظ ةيهادلا

 ا ردز نيكل دع ةييشرلاو ةجللقّترلاو يرلا
 200 هلم : نز م . يارلا تاودأ ةاعوار

 لفسالا دهكدح تحن لعج ا 'ز ةقنزي ةسرف قنز

 | ةلكش لغبلا ىتزو .اطيخ اهيف لعج مث ةديلجما يف ةفاح
 | لوقت ةلاقلاو ل ارقف وأ الذ ل هل ايع ىلع و١ هيعاوق ُْ
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 دبز لل صر

 0000 06-520 506 اخ اضع مايفساا
 هيو تالبنك دقو ةضوض# ةقيرط ىلع 4!ء نمو كل نس

 لوا فو .نتاقادلا"كلئنم يف رجانلا ةضور اهتيمس ةلاسرإ
 ,ّنفلا انه يف برعلا دنع بتكامأ|
 5500 صاب ٠ تتفثم نر دعم راجنرلاو رج رلا ' 9

 داجلاب ثبشتي لوفلا نم عونا هب , راعي . رحال ربخت ظ

 يف اهعيج نانسالا طنسا ملا ىلا ةاخد لخد اذاف
 مللت رطب نا لبق 2. ةف رطتملا الي كلل ذلو . لام

 ةلئاغلا هذق“وذ

 * ةلماعما يف ةقباضو ةعفدو ةحدم كر ةّئزب هغَز
 لجرلا حزتو :ىرخا ذك 2 ةبرش ةهغزتو لا خر

 ةحنازم ةحنازو. ومردق قوف ةسفن عفرو مالكا ذي خت

 | * ٌرْهلإو ربا ىلع د :ذلا منزلا # 0

 هيد ةقالا ' حونزلا

 نونلا ناكف هانلاب عزك اخون وز خشربو 2 2

 1 اياك هام 0 يأ

 * قلح سبب وأ 0 2 بيعيسيع ظ

 ننال تقاض ة ةقغز 3 | * ربكتو مالكلا ُِ 2 خشزت

 .ةريسلاو مالكا رِذق ناك نم قالا دنع غزلاو .افطءأ

 ىتعيال يذل ءانالا 12 ةحيار مدنع ةفرلاو ظ

 مودغو ملا مسد نم هفيظنتب

 هيب غن مرذغ رز
 26 - هَ ءوم مه ربآأ سم ِح

 ادنز اهدنزيرانلا دنزو . ةاللم ادنز هدنزي ءافسلا دنز

 كال نودنزي مآ اف دوا لردك اهحدق ْ

 نوكي كلذو .رانلا نوح دن, يا قاب راها نوضو ظ
 حدف ىرخا ةبدخ ىلع . ةبشخ برذشب برعلا دنع ظ

 |١ لها يا / معلا ع اهأو ٠ راغلا امكاكطصا هذ ةهدش ند

 برضب وأر > إعزال والا نم ةعطق برضبف ( ندملا

 7 : يلف ولاعه ؛ لجر نوجا رانلا جرخت اههلغ رمح

 -ببههبيبي< يييتيسسم سسسب

 0 . ام يا هلع دحا كدّيزي اموأ

 هم را 1 ع 1 5 : هه.

 نونلا ناكم ةزوطاب لعتز 5 كديططلا لوصرتا

 ااو.ةكئاش ة هش قوف ةيفاع انالفو ٠ دز ىروأد بذك ل جرلا دنز |

 0 افرعاشا لج ةقانلاو. الم ءاقدلاو . 3

 .ةدالولا دعبا حر تقحدنا اذا الذوق ك مرا

 | لترا دنزإ
 يا هيلع دعا 1 امو.داز ٌيشلاو وبلا عجر 4ءجو

 011 ليوا قاع لجرلا ديرو : كدب ام
 ذ ةنكلا يف عارذلا فرط لصوم دَّرلا * بضغ

 اروع نادنزلا برغملا قو“ عوسركلاو عوتلا .نادنز اه وا

 يذلا دوملا اًنقيا دْنزلاو . حدقلا دنز لصالاو دعاشلا

 يحعاأم

 ةدزااو هب بّرضإ يذلا ىلءالا وهو رانلا هب حّدقن
 لادنز لبق اءيدجا اذانا الا يقو بمقث اههف ىل اقل

 امج ارو. دانزأ راو دلزأو 0 ج ناندنز لاقبالو

 3 لاق“ طهارا ىلع عه ا ج 15 دنازا ىلع دنزأ

 ا كب

 اهمالكنامضفا _ح وكلا انآ

 دارألا يرأو يل طم ةيل 07

 يا يدانز كب ترو كلاءإو كدجنا نر لوفنو
 ٌىربر ا لوقو . يتجاح توضأ

 ارنا قي يوالا 1 ءاعو ف 1 أيس

 ةساغلا عذوم يف لب حالما يف عضوب داك لا

 ” تاككلل ليقو :ناه ثم قيبعفلا يرضي ةةندلاو

 ارفف كنا هللاب دهشا

 يغني اك باوصلا وهو. 4 م ةجاوحلا فق نب للا

 اقادهنا الف لوقي ثيح ةلبق ةماقملا يف ثيدحلا قايس

 ' ذأ لاقو ناثداعتملا انيماكذل تبب قيلسارتم يل اولا
 لابو 5 2 الل حدملاب رعشما 0 . رز ىلا هللاب

 تعز دق ةطيرخ كي يأ ةعفر يف نادز اه ضبا

 ٍقدغم نإ ورع لوقو .( ةساسفملا ىلع لدي "مَن اذهو )

 يديبزلا ب 0-8

 ا فرب الو ١ لحال كمر نان ١
 , ول اقل ىنعف كا نوليعتسإ لبو اني يربال يف

 يف نادنز لجر اق امو الق ذا نولوفي مها ديزوبا

 اها دي ل ةئاقلوب ءاردزالا لببس 3 كل ا

 اذأ ةقانبأ اي ركع رت ةجرذلا د دنز



 000 جز

 || ةنمو .اضيا ْتَر هل لاقي دقو. ”ينز مهدحإو نادوسلا | كل ذكو ٠ دبز كلط كالول و يف ىكعل ابو . تناك
 يبنتملا رخل يبأ لوق رعاشلا لونك بملاريض عضو ْ عفرلا ريض عضو

 اهيداوش هيدا كرت ةجايعو اا ١ نم لكف دو دقلا بس ن1
 |  اياخالاذق وا مسمن ان 00

 |ةجاجملا هذه يف عملن يلا ةنسالاو فويسلا نا يا رخالا لوقك ةكعوأ |
 |ةنانسأ عمللف كنحضي هسذلا غزا اكاهداوس تلعج اط تلقف ثيط ارح انب تكرم أ

 نضابي جولي ىذلا/غ) اذنل اكروا ةوشالا هه وزف اصيبت | رك اولعوشل اياز نوتيلا كابول

 || ةطعو. خرا حرا« جوُنَز ج ورعش داوس يف تيغلا | تفلكت نم جوا 9 ىلع ةنكملا يفاهايا لح لك
 ظ لباق يا خم يقو ٠ ثني وعو رئدلا روبنزلا حاول | تو ٠ هيل اح

 أن ةقدا 3 نار زااو او نابجتلاو دكا -بجنز |اضيا اروبنزلاو .رييانزلا سي دق ضورلا بابذو ّيساهلل|
 ظ اهتنيع ةأرحلا هب رظعت ام يا ةمالخنلا ير | بباب ةرويزلا * ليوطلارظبلا نيدلوملا دنعو ريل

 دأوتبو ضرالا يف يرست قورعو رمخلا لدول نءيش لكن ولو: .ابطالإو٠ رببانزلا ةد>او ثوا عاسأ

 |( .تابن نم قورعلا هذه عرفتو . عطلا ةفيّرح َدَمَ اهيف | الف روبنزلا الا ام رمجوب ,ةعفنم نم ولخيال تاقولأا
 ايران ارو دع رضع وهو: يدربلاو بطتلاك |« فارللا نينلإو با ١دلاك ة ا 1 لا ويف ةعفنت

 1 مهمابضقو كالغما ىرزك اهقزو كنب تالكللا ليغ ر | ةرثكى ا رم 200 ود وري هذه
 ناردغلا يف تبنت ةفي رح اهمال ا لفلف اط ىلاقيو مح | ئافص نم شيق ام ةنامغ ١ ةعانص ةسروزل اون "1
 |ايهتال بالكلا ليبجتز تيس ليق .ةريغصلا عيبانبلاو ةطوخاشل اب ىوسُي نا' لبق ةكوملاب را

 .زاغرتشالا معلا ليبجتزو :اهنم لوانت اذا بلكلا لقت | فو ةلبلب نم هللا ققد ىتخ ًالئما قيربالا عنز
 قسازإل ءابلا ليغ ع بز يف ةءابنزلا * ةماعلا مالك 1

 || رنظو وماهبا راظ ترب عرق ةرغز لجرلارغز |( ةيسراف) اهبل اود كرت ةءاسلا يف هل كرا

 ظ لشملا فو . ( وعبأ :- رفظب وماهبا رفظ عرق يا ) هتبابس | مراكفا هجوي وه يا موقلا كربنز نال لاقي ةنموا

 ْ ونقف ايعف اا نا.كاذو» رغزالو ريب ينع قاف أم ودار بسد

 ظ راجنزلا ٍ 0 نيروكذملا هيرفظ نب عرق دق وهو 02 الا طرهز لن ارو نيسايلا نهدقبنز 8

 ْ 00 نم طينتسي أم نمو يدعم ُهنم ضبا ا او. عرفا نول ءلع باغي ةب 3 ْ

 ١ مو .راجنزلا 0 راك يراجحِرلا * لذحلا يدرد | ةفيرح ةّراح ع قعر لا * رهخلا ل او. :راثزلا

 ظ رولا * عار ةصلا عاونا 0 ٍيقثو هي ةيراجنزا | دارها م 0 دنعو٠قى خمار ا ةرد>أ و ةقيرلا *# ةعرتصم

 ا يذلا ضايبلا ةريجغزلاو روجخز لأ 7 نلمللا نم وأ ريان دلا قوفرأ ءانخا] ُِ تك 1 نم را ٠

 ا ) يبراف) ةلسالا اًضباروجغرلاو: تادونإلا رافظا ىلع 3 َتَمَز ُْي لبهزلا - لفنز

 ظ | ريجنزا اب هديق يارجل نك ربغز نولو قف آلعف ةنم نونب 4و رسدلأو قيضنأ ةرانزلا # راف" رانزت - رانز
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 . ريغ ىلع نكي زجاعالو ,فرعضالو نابج ريغ ي

 امو :ةتبرض اذيز وحن يف ا؟ لعف راضاب اًسراف 0
 د ةليلب اغلا ادكع قب ريالا هل و + ةدئاز وا هل 00

 اهف اهيريعب ىلع نالجرلا لع اذاو .فيد راا ليزا ءزلا

 ئرير# ٠ لوقو .ناةفر اههف لعالب اتاك ناف: نالبمز

 . قالطالا لع دحقرلا لدا جلاب ليبزلا رغاو
 ١١ لمزاونعصت:نوكي نابزو 4 بف طقفلا ناب لد راو

 ةليمزلا *للاو ريغصت وا ( ةزمملا فوذحم يا ) 5-5 4

 ١ لول كح اع تورط نكرم الا دعت !يمرلا ةرعصم

 دشنإو . ليمازإو لمازا جواد بنق نم جرخب توص
 شنفخالا

 ايرج نت كالو

 اللا زامل جابت تحت نم عمسأو

 دسأ ينب ينام و لوالا نم

 ١ ةأيبن عاقرلا ىسكت ال "ا دوسو

 ب تل ا ّط

 اوا؟اهزيزا:توص؛ كول ابرد امرا
 00 .الايع يا ال زا كرتو .ىعججاب يا كلءزاب يلا
 مسالا 3 ثول 2 'هئاثأب يأ هلنزأ اراض خكراب|

 ةكللعدا واذ ولولا 6 ديقلل 9 م دال كاع نو

 رمي

 ا

 ا
1 

||| 
 ا
1 

|| 
!1 

| 
 ا
1 

 ا

| 

!1 
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 لات دير ل اباو لما فرصنم ريغ ةيمكلا دمع
 در دصم ة.ز.ءزلا#« رين كى مزمز“ نو .لادبالاب مَز - رم

 ودل لوق ةنمو . مزامز جدعرلا جبس و هلال ثتوصو

 ةنحز برغلاو ضرالا قرشب سيخ
 2 لا

 ص 1

 هل جو عابس نموا نم كلا
 مونلا ا ا ةئاموا اهر ص لبالا نم موز . لا |

 منصالخ يا ةلممحلا كة را 3 باو ا 1 0

 1 م تو يق 0

 ا طيز اذنان كلا ى أ موقلا |

2 
 هم

 5 طا هو عزو تفخاناعت زعزب نر ةرالا عمز

 تسال ب فك كاز باسر

 رمالا عزاو .يباع تبثو اعمج أ هبو رمالا ىلعو رمالا عزو

 ّرلا | ىلع تعمزا لاقي ال ئءاكلا ل اقو :عتن عب ذاعو 4 هنوأ
 الا هيلع تهمْرْأَو رهالا كتعسدع ءزأ لاقي ها 20 اومالا
 يسبعلا ةرانع لاق ٠ هع تعمجأو ةنعجا ل 0

 هعفاعم نك

 اماف قا قارالا زكر كنا

 رمظم لباب مكيئاكر تم كك 34 |

 رخالا لاقو

 106 نضع ةايعا ترون اذ ْ

 انرجم ىلع تعمزا تنكنرا
3 

 لج ريصق 0 رع نم

 ل بال تيبلإو

 | عاملا * ضعب نم لضفا اهضعب ةقرفتم اًعطق ناك |

 يح ل ع ءزلا نم “م 3 |

 عوبسزلا نم *يسأو. رومالا ىلع مقلم يأ ا يي

 دلل ا يب لومت اعيرسلا يا |
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 ريغص ىلاسمو عامزلاو ٌر ردصم عمز #١ 4ع دم ردا

 لبلاد 21 كدلك تارا تالا ل اذرو هم
 نو < نب او نا.نالا ذخات ةدعرلا هبثو فيعضلا
 ر٠ عمزااو . عباصالا يف ةدايزلاو رمركلا ديقانع جراخم
 ١ اب .ةطنلا"ةكعزلا < ةعموروا هوب هبت بضع اذا

 ا #21 حاط ملا كينلا نم قيمز اهيفارضإا
 )كيف غسرلا يف منغلا رافظا هبغوا | فلل ديو ةدئاز
 دارعشلا وا نورقلا عطق ن ا ةعاق

 0 2 درالاور يظلاو ماعلا لجر درع وم رف هالدللا
 "رود يف وا ةعلدلا اضيا ةةمزلاو. عامز موجلا عجو

 1 ةرارتل القا نيف ل -هاط سبل !ةراعصا مات راسم

 مدموملا ما ةدوس دلإو ةَعمّرو ةعسزو.عامزا ج ضرالا | «
 اعلا 0 يمزلا * ( ينلا ةجوز يا) ن

 اد عمو : قات ١ اك ةعامزإ 2 + ةيهادلا لجرلاو

 ِ برا 0 .هزلا * ةجاحلل فني ال نمو هل ةرباال روبنز

 ارا براذن برالاو ٠ 1 5 [مزلا مسالاو . لوجلا

 ارح نم كيرف اذاءاالاوا اعاطمز لعاو دعت ابعاك"

 اح ل1 بز كازوا اهرئا قبب الاقل اهنيمز لع كش
 : رسالا حزب : ةيرمملا ييتاملا عاجت' | و عبرسلا مو

 خم مسالإو .روممالا ىلع ملا ىلرلا دّيإو ةنع ىنغ
 "يللا .الإو ةيهادلا نال حرس 1

 بالا عبزملا * عياصالا دئاز يا عمزا لجرو٠ . عمازا ج

 او داو اأو .الصا ديتعلا ىنعمب ن وكيالو رما ىلع يزملا

 رأو نضل نم ٌبرض ةع 0 00 هانعع ةنولعتسإ

 عمزلا فارطا ىلع اءوقي نا وهو

 هتف لنقلاو .اهننن امر اهتءزب 9 58 0 ةتيلل ىمز

 0م نب ذنن يا قمزب قز 7 ةماعلإو
 جزع ةق .زلا * ايش يل قمر ينع ىنغا ام 0

 ةف 0 ةقوءزملاو ىلل

 0-0 اهآلم اكمز 375 يح

 ةغلابلل د 10 ةبرثلا كلمز * ولع ةيضغدشا

 1  ةئييضت يأ ةء اعلا دنع بوذا كير

 تباود اب ٌصاخ.

 0 ةممر



 ذك 2

 رعاشلا لاق اهب ركز |يف يف غن اب قع اربع يسد ل2

 ا ١١و ناكل اب ةاقكأ ُةَنلَمَق ا فني كانو .ا.ال يس رمزاه 5 0 «زو موت بنل

 ماعنلاو 00-3 5 يظلاو.د هي مارغا نالغب انالفو. عادا

 لم

 لياق ن ناك سر لجرلا 00 تّوصار رامز رمزي[

 ةليلق تناكءانلاوةرلا للق' :ةراكترالفو ارت

 ا .اًمألم ةنرئلاو .بضتلاب ىَغ لجرلا رمز + كوالا
 ازإو .ًاليض ايلف هل ذريزاسإو

 ب ,ينغملار ا بغار

 + كقنلاب ةجعلا ةربا زلا #رامز رز راكالأو لياق قو | ْ

 تاوصا عامتشاب ا ا ريغ توحاررلا

 عقو اذأو .ةنوم 0 ينيك برو شاف

 ةماصر ايل

 20 * رامزلا ةفرح ةرامزز مِزلا 20 توص رامز

 قعر
 فوصلإو رعشلا لليلقلا رمزا ا كَ
 ةءايإو جوألا ةَّر هاا # هجول ١ نساو ةذرلا ليلشلل :

 |ورفكن يذلا َّن ا ةرو- قو 0 زقرت

 52 را ُِ ا ضعل - 0 يأ 8 كل مج ىلا

 ةءاهلا ذا توضاا رار 0 ا ءاقمنثأو

 ”!جرورعشلا ةليلق يا ةرمز اش طوق نموا ٠ ةنمواختالإ

 عبامتت و تاعفد 5 ١1أ نوكيف. ةدرألا ليلق يا رمز 3

 تلصلا رلاعللا رد ةرمزلاو .ًاليلت الف

 ا و هبال ووو بلا ي عملا رامرلا * ديدغلا|

 ثيدحلا يفو .ليلق وه وا ةرانز لاقبال لوقو : رامز
 ثيدححلا يفةريسفتو 1 ةزاذلا تاكل

 يف يا ) ويف ألا فرتكا اذه عمسا لو لاق : ةينازلا 7
 امرا + ذخأ ءيش ث يا نم ىرذا الو (روكذملا ثيدحلا/

 ا
 بش

 ار لو توصلا رز

 روجاسلاو ابر - كر ىلع رام عمر
 تابن يارلا ةرامزو. :لغلا يي يفلح نيب ”دوعو ةيئازلاز |
 !مالغلا رومّرلا + قايتلا نت ون را زا * هب ىَواني ا
 ج ليها مالغلاو ريضتلاو ٌردضم رين 0 ْ
 يتلا هلال هكا هثزلا ا ديا لوح مالغلار هدرا

 عجرم

 املا تاومأ

 ٠ لوك ةنمو.ةيعدالاو |

 5 .( ىربكلا نب

 ١ ١ ا :

 ,درو رارزأ نبب هانفدف

 زاعرللب هيلع طعاو 3 ل
 ديشانالا ن 0

 نأو ةيراجن- | ةماقللا ُِ يري رك

4 

| 
 هر .ريمأزم 2

 نكي اهلا اذار تأ ابرق نوار
 فثب دوقم لا ظفاو حراشلا ل اق. دواذ لآ يمازم
 0 2 ىو ا بحاص وه هال درا

 0 :ه كيف ثععمح ميدنلا دبذلا نادك |

 قاف ابك دكلولا رولا هل للتبئذلا هلو تانغإف

 وهو ةريثحلا يس توضلا ةلاراءزإل َناَسلَو :ثومزتوا
 .وسأب تييسف هب رز ىذلا رامز نأ تنل ةنبشتإل 23

 رعاصدتلا ضيفملا مدل

 مل“ ]"ادلاو هيكل« اذن تن

 تاع وول رضخا بفقذلا 0 ْ 0 اا

 ّآ ره ود انقر ةالوجا# 5 ا ضنا

 م ؛:دحأو برعم ادع انك دل لاقبو

 رزعز ١ مز "مز مل ديقيل وئام ذا كنب ةكرشلا ءاعول |

 ضنم يأ
0 2 0 

 ام 0 .

 ار ا

 اونطارت جولعلاو .اًرطم ةتبثإو 0 ل د

 | هكلو ةفشالو اًناسل نواهت ب آل تومص شو ميلكا ىلع
 أ 8 0 ب ا 2

 | نم ميصعل ميامق مةولحو مي ارخ يف ةنوربدي ثوص ةر

 ضرافلا لؤوق ةنمو ٠ غرت ينغملا مزمزو ٠ ضعب

 دنع انما ع دا
 ْ لبق ةننم برش 0 كلا يقاسلا مخ لوقل ةماعلاو

 هل ,لدز 5 مصب لوق ةئمأو < بخ يفي ن ناا

 مْ
2 

| 

'1| 1 

: 
١ 

 نيك ةمرمزو !ا قاساي الطلا رتاف

 م1



 كل الو فيلا ىلع عقيالو» كاملا 4 2 ادو عفترماوا يضاملا بهاذلا كرما. ةنحاريغصلاو لعولاو

 نابضعلا * جرم * كسلا | ٌىدغو لوعفم مسأ مولزملاو ٠ لمت راآو وريغ وا ريس يف |

 رجزااو حايصلاو بصل ارثدا ةرجز لجرأا 7 اًمولزم دبعلا 50 ( ةدلوم ) سّرغيل رجثل | نم علمت ْ

 يذاع ا يفد تالا اوكا نقلا دور 0 ةلز دبعلا وبك |

 راو ٠ ىتفدلا مدار ا توفي رع نسله تبدا | يعل فردت ودبل
 ربجازو رجامز ج ةرامّزلإو ردصم ةرجعرلا * توصلا | م ةآباوا ا ا ددكلا ةروسأف يف ةلوق م< ريش ظ

 روحا إو حاييصلا اك رار كفو كيفاكيا يو | لجرلا رصييو هلهإو ]جرا نيب قّرغب نا ةلعو. ودع م 4|

 'راافو ٠ ةرمذغو رع نالفل لكموبس لافي. كاوشلاو طارت رو كا واوت م نورخآلا ةعلرالاو . هأهأ باويعل

 ريجامزو رجامز 0 هب صاخ لع م رلكلو .مادوأ

 رغلا لجرلا -لجمز |  ةفيصت هافلاب تلَرلإَو . لكلا خلا كر لا |
 هو لمدلا جازلا * حاّمْرلا لبق اًيعزت صر ععز هجر فام اول لجراركد ةطقئازلا ]|[
 خاب ثئاط حامْرلا * لهاكلاك( ةنصال يا) سا ةبْديذكو ةلكلا هذه الا نزولا اذه نمأ
 ع ةيلهاجلا يف ةنيدملاب فني ناكل بق . هدهم نم يبصلا | موقي ةرفضل إو ةنسحو ناعيرلا روت هللا كانلو لا
 | 5 طقس ناكل قو ٠ ميال ا لوقيو 0 نم نمغنلا ىلا لدي أم هل ارااو. ار و قالا ابيلع |
 كاي لو ةنولتقيف ةنومريف ُهرع لكايف ةنيدملا لدال رج مو ْغ |

 رعاشلا لاق . تام الا ويحلل نم دحا ا ملل ا فيقخمإو ةيحللا | فيقخلا بّهلزلا
 ورع مآ تععكا ديلا لعأ ْ تلا را مز

 حملا اطاغ ما يرعش تيب اناس َّ + د5و هلاك قلع تاكل يردك
 رو مدجلاب جامل يريمدلل ىربكلا ناويحلا ةوبح يفو | * اولا تّولتي رئاط تزل * ةرياغتم 3 نّواتأ ظ
 وسالاو ممدلا ريصقلإو فيعضلاو ريثلا عْرلا + ةنيعصت | تمزا ا * ةنم رقوأ تي راو روقإلا تيرا |
 رظنملا عيفل ا دوسالا عوّرلا + عبقلا ٌراقو يا ةتمزتدش 57 مهرقوا ي مالا

 ليغ ا ىلا بسلا ةنزلاو نزلا نحبز موقلا تريب جزو.اهالمأجعَر اهجيزب ةررقلا حن ]|
 خاشلا از م شكر كير عر لجرلا عز «بضغأجتز ٌجزب زوو نذأالب 00 شرح |

 ليعز خومزو حر 0 * عز ج رفاولا لكلا نمو لو 2ك يا هجيازو هج هجعازب : ةذخأإو نيعرع جازلا| |

| 
 ةدئذت .عيزلا #2 معجأب يأ مهجازب , مونلا اجو يم ك4 عد ا

 شعلإو.حاصف بضغرفل او .دنثا توصلار 01 ب ءاطلا بند كا زع هربا ججزااو .بضغلا |
 ءرخامزلا * دعثا ارا ارارخمزأ تزال ٌرخمزا # مجرب (.هب ذاع ارولخلا 1 2 عزا زلا * ةراقنم ميلظلا ةعزأ

 | تان ديبكلاو باشنلإو رامرزملا رش لا * فوجالا ٠ بلغت باقعلا نودوه لبقو .باقعلا ركذ وه لءقو |
 ص ةر خممزإأ ى 0 د ف فوحجالاو وج اهنا ةانعمو٠ اراد وذ هيدسا مختل |و 0 ىلع ْ

 ' ماع فقزدالاو ليوطلا يسرخعَرلا * ةينا ازلاوا . امز ج هذخا ىلع ةوخا ةناعا مديد حط قع اذأ

 يف ضبب أ وهو. ٍسروتلاب رصم فى يي ماطلع ا

 ”ودضم لصالا يف | هكا كيس ةسفنو حزب مث جلا يف ولعب ربكا وا ماا من 3 |

 ا

 رهو . دسالا رعحخز نم مسالا رفعت * ميش يل اريفتز



 مز ٠ مز

 ياللا «لّجرن يا سرافلا زن لوقث ةماعلاو .بصقلا | ريسسلا ى ذا ا لاو .الكلا 5 ع
 أو ١ فلظلا مُر ١و زل م هب راغملا ةغاب ”يعانزل 3 _ ' | ريرج لوك ةنعو٠ نيكر ولا ةفينخملا ةامعرلا كر 1 + هيلا ١

 نووسشتسي | اوناك ماهسو هيلع نيرا دقو ةفلخ يذلا | 5 يبلغ | لطخالا مَ

 رسيللاو رجخملا اا ةدئاملا ةروس يقو.مالزأ ج ةيلهاجلا يف اهب 0 نلخلا نسج نوسطتال
 ا .ةوبنئجأف ناطيذ كلا لع نم نسِح دعو مالزالاو باصنالاو قيطخم الز ميخأو او ال

 | اوبرضآلمف ! زودصق اذا ةياهاجلا ةدمل 1517 7 كلذو|ا مزيج علخمت اميرّوأت ةزيجتل امل ةلياق ةفيعض مما ن يأ

 | رخالا ىلعو كر ينرءا اهدحا ىلع بوتككم م حادقا ةثلث |* هجورخ ةعرسل اهنع 3 لزب يا ةالز سوو. 4
 ا هيلع نوطكي ال يا الغش كل الا :رووكرتيو يو يابن | ةظةسلاو يطورون ةعيبضللو 0 0 لإ
 وا اريش مدحأ دا ارأ اذاف 5 مطب رح ُِ اهم ودضل و ايش | ةلزإ 2 او تكليب برق وأ كذب دي ةدئام تر مس

 | .ا>دق اهنم جرخإو ةطيرغلا كلت يف هدب لخدا ةجاح ظ 0 را نمض يف عزمت ريغرما ْق 6 قو

 د .اهنح فك انا ناكن 4 هينجاح ىلا ىضهر يمال ناكناف نمد ل اغصلا ن ملف 5 ازلا لبق 5و٠ عورتسل :

 ظ مدع كلذ و ا اهدواغ لفغلا 6 اف | اميع ىلا دصنلا ابيف 6-0 8 17 ازا ليقو . دصق رب

 م راو 1 جرابولادحاو زل أضبا [زلاو. «ءاتفتنالاب ظ موق نمهذوخأم خلا لضا قابس كل ا

 عوقولا ىلا دصنلا دجوي مل ذا نيطلا يس لج لاَ
 ظ ياا 0 فورعحملا وهو تسد 0 -- ضرالا يال ١ دجو ّندَلَو عوقولا لعل تا هع ١ ىلاآل

 ظ ىفناو ورا مزالا كنك 516 را د طير ملا بح 2 مارح > ىلعف ينف ةقيقح ةيصحالا امو قيرطلا هي

 35 لأ وذ لاقي. علل ةيلزلاو لك ةجازلا ا لع ةيفعللا مسأ ىاطي 0 هياهر 2 ملعلا 0 هيسمفل

 او ذ> وا ديلا يذق .ةذفر ضاق ركل [تاشللاب كلَؤ ا اهدرفم ايس ىلا رااواكا راو: ازاجم

 | هانم ثيءاسكلا ناقو:وه ةناكاشرب وأ د وذح ردصم ف لبأرلا 2 قشلا ب ضو ةعينصلا هل

 ١ ةفلرااودج مالا ةيل' لاني /(كلاذكو دانا فيعلا وح | ةسراقل اج اولي نيلية حالا دارا + لز نم مس
 ا زنا اتزو. اها لو |١ هب د و لجار |١ ةفاكلا لاع ذواانلا ليازلا - 0-5 2 27 ا يلالز

 | ةقل مم اهقولح يفزعلل نوكت هللا لياخما لاقو ماع عا وأ خترالاو عرش لا لزألا #« لالز هلمكللزال
 || ةمئز ين ناذآلا يف تن ناف٠ ناعيل ز اطو طرقل اك | عم بل |و . لذ ج الز ففئالاو نكرولا فينلاوأ

 | مارلا * هليزو هالز ىثنالإو ناو مزا ثعنلاو . نونلاب مو دل عيضلا د دأو: 1 2 زال

 |[ لس < 0 00

 ءاشلإو لبالا ن٠ ملزألا * هّدقو ةتءنص تذيجأ حدنلا | لئزملاو ٠ لازاا عضو. ةلزملاو ةلَركإو . هل ةمزال ةفض
 ىنالاو لاملا ماركب كلذ لكنت نذالا فرط عوطقملا فورعملار 8

 ايالبلا ريبنكلا ديددلا رهدلاو لءولل لاقيو. ةلكز | هداطعو . هلم ةانالأو .ًأطخا امل لَر [زب لجرلا لو 0
 رعأش كلا لاق“ مرهيال يذلا ثدحما يأ ١ عّدجلا مزالا الإ | ةعطَق يا ةناقلا 520- . هدو .ةعطق ةفنأو ل |

 رةازتمب نم ىف ل رولا ازا ةدئار مزاد هحراواةكز انش قل اكايربأ
 عدم ملزالا هيب لب عى دل 5 مدزاو.٠ الق 6 هدا 2ك انور ن

 قات اردت سرفلاو فيرظلا 35 ذا ريصقلا ازلاو 5 ايزانويشم ضل ١ قة 6-3 هنا 0 ةلصأ ا

 هلق و ةتعنص كد جييلاو ند فرط عوطقملاو يلاو ٠و احتراو 0 ا ورمسم او 3ف مولا .تلللا |

 | تدق يلا هقورع ينو رهز الو هل رزب ال تابن ضيا

 ملا 5 : ظ

1 

١ 

ْ 



 قاذ

 تره رثرشنو فوازملا ش

 .ياز راأب تذاع هكر كر 0

 مَ ةقلزي ا نع 010 2 عيف ةنم حل ه .ةناككو

 وااو

 ةلزوق جازت 5 ةمارد تقلز

| 

 ازا انالفو.* ةقلز

  ىنمبةسار ىّأز دع هقلح ةسارؤب 3 8-0 انوه هل.عإ

 دع دق ٌلزتف لخا ةروس 07 لدا لوخدلا حادي ناهدال اب ه هاه د هن ديو

|| 

 ةلدح عضوحلاو وأو اهات كا ند دا ةري لمع 1 ةفازااكريصي

 لبق اهدلو تنلا يا تضرح ١ ةفانلا تنقلز دو .اعلذ

 رار

 د ةلزا انالف قام هيمأت

5 

 | هنولل نوحي ىتح» معنتو نيزت قلزتو ٠ رطؤستم رظن هيلا رظن

 زا ىلا طئاغلا امنع قلب فيثكلا ةقالَز ةنمو .مدَق هيلع

 الزو. ٠ قيلالز ج لفسأ

 | ريوس شرف. قر رو لن ن نطنلا عسل نهستاورج فئافس

 قلَرلاو كلو ىلزلا * هيلع نيل ١١ نوكتل :لفظلا|

 ةجر احلا ريشب نب دهم لاق. ةفالزلا |

 - وطخملا لبق كلجرا رق |[
 55 روح ع ع اَلَزالع ني

 او| عبرا ا دانا ديعازموسلا قي

 قارلاو . اهنم هن اقلام عقل رمضهنم ريغ ماعطلا 0
 9 ةقلَرلا **بضغلا عيرسلاو 5 نا لبق لن نع

 يفر(ايارملا ىدحا يتل) ةكملاو |و ةاسلملا ةرخك

 واحلا ق للا «(كسلا ىدحاي )راو حسنت | ضعبأ

 هم اج قلزب كلممل ا نمخونو سلمالا |

 للعلا ردرتلاىب الو. ةدحا وب بل

 ةنآناو ١١

 7 نزلا ةدحاو ني أ |

 . صلدال امك ديدج

 دلول ا طاقسا ةريثكلا سرفل إو بابلا هب قلغي جالزملا

 مالم

 27276 ١عضوم ةقالزلا * قبري هنرشبلو ضيمو

 ! نءوهو ٠قإَز 6 قر عضوم ّطو نم يا
 ضرع انلاز رجع اّضيل ىلا ”رديعلا مشات |

 ءابطالا دنع ءاعمالا لَ را وش اهب سا ٍل ةاسام يا

 ا قولو هو ةعبرس قولد ”ةفان »+ انت ةروكذملا|

 يبنتملا ا يل لوقا

| 

 وف [لزي 0 برض بأب نم لزب لجرل ١لز

 الرو اليلؤو يازلا ركب ؛ ةأزتو الرول ع ا

 نوط ُْ كاَؤ د اب ةالبإ 00 !ابىل زو ا وهو)

 دعب نم مثل للز نأف ةرقبأ | ةروس يو .لابو تاطنم يف وأ

 | اولعاف تامل ككءاج ام
6 

 نع متم + نأ يا زيزع هللا ن

 ف ابعوبت 0 كب مدا أ عضوملا نم جرخت ي اناعوف

 ' لوتس رم الَواَزَو ًالباز نالفؤو: بهذ ةربع الدوا

 لول ةماعلاو كانو تدذقن وأ اعمال ذمار دلاوا مرصييانالف قازإو ه1

 لكلا مدح ا هلاسا يا ةوخو كاملا لز

 *لزا ناك لَ باب نمار لري لجرلا لزو 4 مف
 راسا ةعن لاو ٠ 5 ص ةلجحو ةقازا ًالالزا هَ
 .اهركشيلف يتمن هلا تر نم ثيدحا ينو اناا
 ارا الالزتسا ةلزتسإو . ةاطعا ايش هَقح نمل َلزاو
 :لعاف مسا لازبا+اّضيا للزلا ةنم بلطو لكلا ةفّلكو
 عرس يأ ١ لآلز دام * صقان وا ٌيمصنم ٌلاز مردوا
 نمو . سلس لبس رفاص يمذع دراب ىلحلا يفرورملا

 ارم رم رفاذ كب ن“و

 الالثلا 21 هب 2 1
 نم ها تيطالةةضايب نا دنع ضييلا لدا

 ” 1 تلاع يرعاها ا ناكل ل لا < لغباد

 يا لذ ضراو لذ ناكم لاقي ٠ ٌردصم لصالا يفةنال ٠

 رماقلا لو ةيمر ةتدصم نارا ةنف 0
 هسا واط تاما ذو

 ارنا ل |وعتملا عم نوكي دقو َ
 رخآلا لوف نمو. :فاوتاقلإ ينعش و عادب 9 دقو

 0 اع 6
 ا رعش هل تبن يذلا ىأْرألا * غلا قيلزلا * ةديمعب

 | قالتزايإو . ةقالتلا ةقرملاو قل لا

 | ما ”مضوع نب نم لزي 4 ةنا هاك قفصقلاو ةينلا ١١كلدوأ

 دآجماو ريصلا 1 دمك ياو

 ظ افيند مو ركذلا ديف ىوتسي هيف ١ 7 ناكملا اًضيازلترااو

 رجارلا لوقو . ناصقن يا لكَز هنازيم فو. زل اك
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 ز هذحا 3 0

 ةلكاشلل ةزيطا توم ف 8 ةيناش ل اعامتا ىلوالا

 لوغ ةياعلاو ل اع ا صر طلو كيال

 وا ةطلزو. 4 خضم ربع ند اياغبا اذا ابلارب ةيثللا طاز

 0 000 نقول اواو ل طرت كانا

 انس لا رهاظ 5-6

 دلوم اهون 7 هال م ةقلزنملا دلل ةطولزلا

 0 هال ةيلعشا اًمْلَو ةعازإ 3
 ا ا .

 أ ةيطا ةعازأ + ةةنك دك ةنحارد تعلزو 2

 ه«اس ا <

 .عادناو“ 0 قاشل هم دق  داج أزتو. هذخاي هءيش يف

 ةيلتسا ٌثلا|

 نم 2 ا اع باقعالا - ىتاشملا علورلا * ةدساف

 د رح ةعازا 5 ادع ةعالت نأ هلو لاخ يف

1 

 0 دلج رشقنأ نم عزل * عدلا

 رس

 كم او ا اهماز ١ باوحأ ١ كمعازا- بسمع

 ببعيو 2 ئيرهوجلا

 نم ذوخام ةماعلا مالكن موهو : موقلحتا مول اولا
 معلز نولوقيو ٠ ميعالز ج علبلا نم . ذخا امعازلا

 ةعلتبا اذا ماعطلا مع و ةموعلزب اذا لجرلا

 ف يسرارام ا اساعد غزت 1ك ْ

 قرتحاف راغلا ةتباصا داما غل غاد ادزآب

 .ةيلحت دس. عن ابابا لمعلا بغاز كم

 ب عز يف ٌىرهوجا ةركذو 4 هخبر علط 'عرفلاو 1

 مدقت فلدزاو 517 . برات ةفازأو ٠ داز هثيدح

 كدصم بلزلا + ( برق و باودصلا وأ ) قكنتؤ ا

 تايااو) 000 وذ وه لاقي . ةلزاملاوأ

 ا .ةلمملا نيعل اب أهيف باد ىلإ ليقو:تقنشل هاجرت

 | مايا هن لاك ثاثللا ابيف يكتسي البكا كه ليقا

 56 فز * بوث فنون فأر فلز

 را يل عر هلل انيقطللا باعلاو :ةضورلا | يارلا تركت .يل ضرع مار
 ا

 قازلا 0 كرا نأ لع نآلملا ضوخاو 1 |

 اندع يرق تاب مذا الو

 مسا وه ليقو .اًنوقو تنق وحن يف اك يونعملا ردصملا | نم بلصلا عانلا هدنعطَرلاو

 | وو ١ هنا ديب أ اهوهنو مال“ لاف مالا ْ اكردصلا 00 رأي فيلا تعامله 2 0 200 أو ىلا

 تان“ زو تافأز ارو راناب ةلجرو

 | تعاقب فلا نايل ولج وان زوواولا -- يف .  غضمالب عال ذأ ١ طلز 8 :لمجسر ةئاعلاو .اهقرحلا

 . ةذخالا ليللا | هثكو اهنطايو اهرهاظ قئاشنأ الز مزن ةمدق تع لذوأ

 0 راما كاملا ع ارلا و 1! عكا وهف اهنطاب ىقشل اذاف .اهر ك3

! 

/ 
| 

 | ثمدلا لبجلا ند :هوشيلاو ةسوبللا نضرالاو ةظي اغلا 2 دقو ةعضوم 00 بعلز هوه عفادتو رثكا

ٌ 

 ا

 |( لخن ا م تالا غل 1 2 ةررعم كم م د 01

 ال 2 .:الف د ناجل تنل 1 1 >2
 | ىنعب فو ناونت فمه 5 لمح ىقاذو طرقو

 | نزوح ١ ةئاملا ةعنصملا ةفل 20 قرثو ةب رقك ةفلز

 * ةديعب يأ فيلو ةباع هي جااههجو وا 276 أ رلاو

 فيرلاو ٌربلا نب نوكت رةيرق لك ةنّلزكإو . ةيهتملا

 دعا ىأ اً هكر عمج هنا ىلع ةّئانملا ضايحلإو ةجردلا اًضيا
 ا 0

 ةلزاملاو ةب ,رغ

 0 مآ أمو

٠. 2 2 

 ا 0

 تاقلؤو فاذ ج للاب 2 ةفئاطلاو ةارنملاو ابرقاو

 وايسلا هو دوه 2

 (١ ةاجلا نامل طف يفاكب) نابل يان
 بدلا مايا يا لاللا قم

 ظ لكك رغم ان ءهو نيت ( ليلا نم )انو ئرو

 .ةّرذ عجج رثكةئلز عجوهو مشب انلزو اضبا ٌرْقو

 || ضرالاو ةآلملا ةرفصا و ةفّدصلاو ةارضملا ةناجالاو

 كلم مدقنملا فيازلا

 3 اب اضل الا ع ير ل ىلع

 0 ف بفيأ الاكراد ُِى فلاراب) . فلازم
0 0 ٍّ 

 . ىّتءو تافرع نيب عضو. ةفلدزأ إو . يقاركلا فلاركإو

 | دعب يا ) ةضافالا دعب ىّتم ىلا سانلا بارتقال وا نا

 ظ نم فلز يف اهيلا سانلا ءيجلوا ( تافرع نم جيورخمل
 يوقف كاع ةةييوكس هوشيار اهيالواكلبللا

 نيارلا قدا دوعلا ةماعلا دنغ فواز او ::باواغلا ىلا

 ىَربيف رج نم عطقب 7 وعو٠ اهرغ و لج 1 1

 | نم تسيل ةرجت نم دوع ودب مث نيهجولا نم مةلاك
 ل أذأذأذأذأذأذأذذذ]]1]] ]1 ]1 1 ]1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 121212121 1212ز12ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ة2ز2ز >1 >1 >1 1212121210 121212ذ2ز2ز2ز2ة2زذزذز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2 2 2 2 2 2 2 2 12 212121212121212 2 2 2 2 2 2 ا ل

 رولا



 3 2 0 مسح ب د داعم حاس انا اج ل يا هع تا تاتا ا 7 ان ها ا موس ع دعا

 ا و ا و ا حمس سا عسل همس عطس لا ل دج نجل هان ال هع بالا حا تا عما لمعمل اجمل نحس مع مسم بج هجابج» سمسم وصمم ناس مب صدا جب ممم يو حبسا

 ر> . 3 يراود ا ا 19991091 7 طارح اا ركاب كاما كل... 0 للف

ٍِِِ 
١ 5007 

 ةيفللا يأ ة 4 3 5 د 37 0 زا 2 1 يي

 مالكل اب عيدا الج رلا 0 - عبتلز

 ا تر بابلا مو 2 00 ل أةب ٠ ضرالا ىلع

 جت هلق كي ا 556 انكر اًنالفو 0 :ا 1 ةئاغا

- 

 كر اَْلَرو ا

 اا ةزاو : عادلا ةعئاد ةشيعو٠ نسال نيب هاك

 ا ملا ذ..هلإو . م ةءدق متو. ةحكلز ى معك إ

 1 رش برا 1 ا 6-2 انلأو ان لع اف مسا جحازلا

 هاف ١١ كع فورعملا وهو ( كي جن ةنأ الأ قالغملا

 .ردصمويلا 00 الا نب ال قالغماو 00 ذل ١

 3 و قاز يا و ٍِ 0 ل اري اا

 كرهه أ

 0 ة م مدح جولز حدتوا م كا

 يأ ة ةعلاز 2 2 ةليوط ه هديعإ جوأَر يا

 مل سو عيرسلا جول جوان / ازا د هولا قودلا

 جز

 )لارا وا ازا جارِ ** ةعيرس
 لجرلإو مم سيلو موفلاب ىصلملاو ليانلا خزاإو

 دكا لب إو هيش لكنه نوداإو ةّيرملا 0
 ةلقو م .ساكلا رغص 0 ةلضاو. ٍصلا خثريع ن : 5 5

 تف ا 1 1 كم د سك كك دسك تل سك داو تس ا كلا بحسم نددع - ص 2 7

 صواخ مدهار هع | مث ايييف ىنعملا | اذه لصا يأ.م كرا |

 تبسحا

 ا

 يا دوو رما لافي ٠ لطابلا ميلا ** رز ىف*“ يغلا
 رايكلا فا صا ا كرلاو يا

 لازما بزلا + 2 0
 نيعلا ريغلا يداولاو مسا فيذخلا لا :
 0 28 ةنسبااوزبلا و , ةقيقرلا لكلا

 0 48 د ز

 جاوا | 1 2 0 كا دنع ةفبأ أرلا 0

- 

 بة عط فرعبيإ ة ةقأ ذ يأ ا 27 هل

 نافل زا لاس

 راالا

 و هيتس عرقا ٍَ ارو اه 2 نالف مز

 |يأو 1 ةةجرخلا اهل 2 9 ةمالك زر *

 جا 1114+ راع وازع ىلا يول 3 3-0 . ا 6 انادش ١

 1 مَع
 |[ 4 موجلا ا١أذه ا جوز 0 جز ةدرأ

 ر ا

 فو يللا يف مدننا! 0

- 

 هس © رم

0 2 7 9 

 0 جرأأ زو جز خل 5 اب
 كنا 8 لت ةلزملا را * قاكرتو ةزتو ٠ دل

 هل ع 9

 5 رلا د ف 0 5 دي 00 ا

 يأ 0 ا اندم ذل 3 ةفو 5 لأ ة ة دا الك أهيلع مأق |

 2- نوح ٌقشايو ونتج ريظلا ُْ 3ع 2 1 3-5 وكل اهرب

 أر افيطوف ا ا مك علو راتالا ةعم كك نيالا

 الإ اطكز اهءؤمشإ تنم رعلإو وسفن ن مسا مالا
 يف ةمو. نوعرف يازب هلا أر هاا. نولوقيوردضتلا

 دوارتزيزعلا هار ها اطل دملا يث و دوا عمار ةروس

 هيعفن نع اعاتف ْ

 بلازا ولكا تقل

 0 ةهقللا ب 3

 ثاثالازرلاو زلزل * قلق ارز ازاز زازب --- ب

 *هرما يا هكازَْر وتمسح تنج يذا ىب ضر
 اب ًارحلا ةز 5 رب

 ًالازأزو اورو لاو ةليلز ضرالا هللا ل لزاز ظ

 لز ةلزلا *« ةلزازا زاب تبرطضا ضرالا تازازت * اهجرا |
 يناسنلا بذهلإو درابلا لكلا يف رورملا 7 507
 لازأ ارا + دئادغلا اوابالبلا لزالزا او كاملا ظلال

 دو يثةنمو ٠ 57 ضرالا لك و 000 000 0

 لجر ُلَراَر * اهتازا از ضرالا تازاز اذا ةلزإ -
 دوع نم برطا لاقي دوعلا ةيرضب لثملا بّرضي

 ازااركب لزكزرلاو : قذاحلا لابطلا ليلو . لزاز ا *

 لا ةروس وطشملا لا * عانملاو ثانالا ةيناخلا |
 يأ ميظع وش ةعاسلا ةلزلز نا اردنا اذلا انيااي

 هايشالا كبرت وا ءآشالل ( ةمايقلا يا ) ةعاسلا كيرحت
 * لزالز جاّضيا ةَرَطاِب فّرعتو . ضرالا فاجترإو اهيف *

 | وغلا لاتقلاو ةنغتاو: تفيرظلا فيفا 3 در ولا

 ثودح دنع لاق ةلكنيبازإإو ةزهطارسكب لزازإ
> - 

 ٍضام عفو ,ةحوتفم ةزحمج لزازا اهلصا ىلق . ةازازلا

 ءاراج 00 ةرغادلا ةقاطلا وا



 1 وكز
0 

 زيف غل هيلع و 07 زعوهف ماكر

 ةبطر لوضف 5 ماك ١ < كر 5 هللا ةكز

 نيرخلا ىلا نينا غامدلا يتاب نم باخ
 000 مم ثلأ نالطبأ أضيا ليت ساو 7-5 اههيف

 زيا ضرانلا ريع 2 ١١ لوق ةنمو. هخماح ىلع

 ا 5 قياننا قر تل ْ تقيع وأو

 م

 مصمستلا

 أت

 ا

 ' شلا هل داعل 0 برغلا يو

 ةمكزلاو . ةجزا اك دلولا اهعم جرخم ةرحزلاو ماكل || ةيكزلا * قوذلا مدع نووكي ا؟ ةةلخ نوكي دقوأ||

 * اهداو 1 يأ هوبا كر نالفو . ينام ليقنلا ||

 .ةلعو ةدوصر ةفو الاف راع 1 ةكريةكز 3|
 نر فرط وا كدنع نكتبلا:ةلزنع ةرظ نكزلا ل
 كارلو فظل لو ا نك قل

 نالفونبو .ةبرانب ياهلا نكازب شرج اذه ل اقي.ةبراقأ |
 1 . مغ وسل اجو مغ واطي يا نالف يفب تووفلا ازبأ|
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 ازقلا  ةصقر اقازةزو ضيا ةق ةقزقز ىصلاو

-ٍ 
> ٠6. 

 باسو ١

 زقزلا د :لهتلا 2 عون قزقزأ ل دي : يثملا قم لأ

 ْ مال



 رذز

 فص كدا بيد وبا لاق .بغعنماك كت ك١
"< 

 قون نبي رةفان ىلع < :اجةاجر ا

 ةنأو ّي نيس هك“ هاج و جن |

 لف كح اهارفز يسعي ظ

 .ريعبلا 5 مت دقوهو !مكسيل اهارفز س*؟ هنأ يأ ا
 هللا غو
 ثعاط اًرمصم معلا < ناسللا ثيل

 موُحَرل اكناسالا ميوبعلا موغُرلا نز 0١
 ةوادعلاو دقحلا ىا بلقلا يق ةكيسحلا لوغُؤلا
 1 ل ء هه ٍ 7 59

 | ةتفزو .ةظاغ انالقو . هالم اةفز ةتفزي ءانالا تفز

 35 ضعب قو ) ةتهرإو ةبعتاو ةعنمو ةقأسو هدرا

 *”هغرفأ هنذا يف ثي دا تقّرو ( يازل ابةقهزا سوماثلا

 00 املا نقادرإَو

 تّقزملا * راقلا تقلا * هماعب ةنخا يا ةبعوتسأ|
 2 تفزا | ةلطالا

 ديو 1

 6 اريعش ةسرف و١ ا دف ل ف 2 نال . ز

 .تف زا 1 اهالظ اه ريع و ة | تقز

 فأقل أ ةلقفزا

 نمل
 هدم دعب هنت جرخا اريفرو ارفَز رفزب لجرلار فز

 لبق وب م يأ 2 هن ريفزلا لاق 1 . ا

 جمس ر زاك كوكو وا عواضلا زفتنت 2 ب رستلا ديدرتا

 ةرفزلا مسالأو 1 ُِث ذخارادإو .اهدفولا# ثدوص

 :رانلا ريفزب هل اهيبشت احلا سل ال ةرفزلا 0 دقو ا

 داخل ماا ةرفزار 3 9 35 يا مدل ةمانملا يف ٌيريرملا لوف ةنمو

 ككإو لح اًرهَر وتلا رقزو . ظبغلا
 ةبينكلاو | ةءاوخلا 0 ةرفا ازاأ «ةليثحا < ثلا 0 أ *« ما ةتسأ

 0 2 داكوا|

 نود ام وا مهسلا نم شيرأ ١ نود امو خل ١ لدحاو

 0 .سوقلاو ريبكلا ديسلإو لصنلا يلب ام هيل

 ظ
 ؤ ٠

 مونلا ةرفاز م لاقيو. كانو تلكلا نم هيو

 رفاوزل اومرفاوز ج مرمأب نوموقي يأ ن ناطاسلا دنع

 7-0 ىلع يئوفغلا يا لافثالا ليم

| 

 ءا موعَر نا * ( ئرهوج ) اًميفخ انينح نح ل

 . كامن هاد ك5 - رفزي ةيحاص تسمم هب ُش . 3 |

 ا

 َزلاو. . اهنع جن او رطملا |

 ظ * هجأ رجا نرجو ةزعتلا ل اخداريفزا را نال ور 1 | نولي موال ةراصنإو ةتروشع لجرأا ندد .ةيكرتانبلا||

 رقما رقزماو .رثث ج نيبجلا مظخعلا سرفل ارنا

 ظ باودلا نم هروفزا أو ١ ةنم رفزي ىذا ١ عضوملا سرثلا نم 0 وهو٠ تورش نا لاو الأ هامالا 2

 | شا: رقد ودرع ةدلاو يلع يقفل طل

 رفز

 دب هل ةيونملا هلأ دلو ةتدعادجما 1 ةبرقلا يأ 00

 كليو“ ررخلا ىلع (لمحتا عرابلا قو ) 0

؟ هلك وهو 5 ثلا ل
عم يدلك ل ؤعفت ىعب

 ا ىن

6 

 205005000033242 ه3 اتت اتت( تةتتتثنثثثثا4ةةاتتجاةةاقت اتت اا تقال ةاطااط 3 ا

 د صح ةءاعل 2 ---- - د يع - رج حج دجح -- ب م هج

0 35-5 

 0 00 فاك اًذوخأ لعنلا 7 دكحلاو |

 زي ةلماح 5 ارفز يس ا 0 كلؤ

 ظ 8 اًنغيا رق 0( 0 نم دوخي مسالا نوكيف

 د وار لأ ةعانص فو. ةعاجتإو رفاسملازاهجو

 ىخنو كد كا 0 هيلع 0 طئاحلا نع راب

 ظ درتل هناطيح نع 4 0 فاقسلا نم لوو كلذا

 كا .ر جشم م معد ئذلا ْرْف

 4 59 كلاذ روغو توللاو ملل ا لكا ىراصنلا دنع

 ْ ا هس ا .ةءاطقلا مدنع

 | مالكلإو . لاذلا يف تركذ ةرفز ةحعارو رفز ”مالكو

 ٠ 0 مخب رقزااو.هيغسلا ة ةماعلا دنعرفرلا

 يذلإو ةرينكلا ةيطعلا نمو اللا ريثكلا رهنلاو راو

 ريع ءابقفلا ةعا 5 انو ةبينكلا |و مضل | لاو

 غلا 5 دش 0 قمل 1 كاكتسا وأ سك 77 دعل

 ظ ع ةلوق ُىربرلا تاماقم حاّرش تييطام و0 نز

 وفرار لكلا المانع ةزفس يف تييمالو ةيلعتلا هيلدا |

 ظ راها رفز نم همسالاو سفننملا اضيا# ةرفزل|و٠ .ةطسو ءي لا

 اةزروضر هدوذفر عاجلا فيفا فذ رد ج

 م ضعل لوقك تارقَر لاتفا <

 امنطَأف ىلا ١ تارؤز ثلجحو
 ٍنادب ”يشعلا تارفّزب يل امو

 0 قءهشأ و راها تود لوا و ةيهادلاو ندعم ريفزلا

 | ءوجاوخ قرف م راالا وفل انو[ 5 | دم دعب نكمل ا
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 تالعز

 ةجحسل !هجولا حل او ريغكلا ديرلا بداَغَزلا * ةلعسملا
 رك زلاو 5 ريدطا بدغرلا *«نيتفشلا م ظعبأ

 :اهب كلوب اهمال ماشأ 0 ةيرقو طو 5 2 ف ةبه ن رح

 ذا هيلا
 0000 هداك | لدفع رع ١ ا اهنئاوط ةيقب نم 1

 4 ”ةفئاط ةب راعَر | *« #ر يداولا ا

 ريغصلا

 ةآملا ٍبرْغَرلا * كعض ةبرغز لجرلا برغز
 اذكو . ها رينك برْعَر ريو .رينكلا لوبل او رونكلا

 سس ءل مس

 ناسخالا بكرعز لجرو . ءاملا ةراخك همازن ل

 25 دل لش

 د رعز رابو٠ ل

0 

 زلا# رو :ك يا فورعملاو ظ

 راب اذكو. برغز 2 يقَرْغَز رحب # برعز 0-3

 اا ةرتنك نا ترد رارتبكا ةئيوحز

 قر 11 هربا دكر كر ده هدر يل رع

 تفردوا ل انبو 1ك يفك ةفز دو رع كك فرع
 ةلكال اقيحلاب |

 .*ءافخإو هابح عثلإو .اًةيعض ةلاق ةمالك غزغز
 فيذخلا خَرْعَرلا وس ار لح مار داقسلاو .ةنم رف اًنالفوأ
 ارو روزعفلا روض غو 0000
 ةغل ةيِغرْغْرل او د + ثئاظو ريغصل ا
 رغرغرلاب ةنملكلا أي معلا ضعبل
 معانا ةحيلر نتن ياويل 0
 فتك ا ةيدعادا ازافغر فعزب لجرلا فغز

 وأ | ؟يثلا بعدا دع ةنعط حر ١ انالفو كرا ا |

 قارا يذلا كيال اور 00 4 < اريك هنخا ا

 تو ةنيل مدا ع عردو كلل لام وهو 2

 د خورد لاقيو. لسالسل مههوح ةقيقر وأ 2

 3 مالاوأ

 ل 1 7 ةيضخعا اَرْغَر ةرخزإ يشل 0-7

 7 5 هرغّزلا 2 رطا ارفأ م راك يلو . 0 رخز

 مدا نيش همهئانك رقاب 9 وبأ وو ةطارفأ أو ةترثك ءيش

 »هه م

 اوك 9 جورخ ةمالع أهعام روؤوع يق نيع اهبو

6 
 مر

 ةنغَرا ١ *خرعلاو ثمرلا يلاع ءاو ةفيعضلا رو مثل | فارطأو

 #0 د 11 1 هيكل ازجعس. اولا هللا علا نخر
 +١ لسالسلا |

 01 رت هنو بنك ةنغز لج 0 |

 5 رج
 1 هلا الاد .”هدعو (ةفد بص الغر ةلكزي املا لز

 ” اهلاو. 5
 ىو ساحتلاب هَمَع يا بهذلا غئاصلا لَعَر لوف
 1 لديكم اة كلذ

 بيغرلا مه 2 ١

 ةلغز ةغز ةئعطقو ه هي !١ تعمر اطوبب ةقانلاو .اهضر

 اةقزاةخرف 00 ٠ 07 2 8 0 كك

 يق باتك فنضن كوغازلا * تغزوا مدلااب ةنعطلاو
 ثس دحلاو ريدغتلا ىلع لوشي دلج ةكاعلأرا ُْ دبأوالا

 هفرح ىلع رودي ع ”ىظح 2 لغزاا 3 ةغللأو

 ف وهو .رصاعملا ُْ اهوخنو بس درا نوخر | قوذ

 بارشلا نم كيف نم عام ةلْغرلا * ةماعلا حالطصا

 ةلغز يل لغزاو
 الع هيف يذلا نربللا نم اي ىل كح يا كلناكن ند |

 ةلَعوَرلا * منغلإو لبالا نم عاضرلاب حللا لوُعَرلا
 هيلع لغوز نولوقي ةنايخلإو شغل اب ةلماعملا ةماعلا دنع

 كلذك هلئاع يل
 |.عيرسلا اخرا السلا كوالا تلا

 [راغز اي دكا 4م ل ةماقملا يف يربرملا نوفا ةنهو |

 كر ليزا لنك اضبا لوغو لاو ١ لولا :اباناي

 لولغزلا لوعتسا ةماعلاو : اك لانطا يأ 5-7

 . رريعو كول نم ةعفدلاو تدسالاو |

 ماها 5 ذل

 | ةلمملا نيعل أب ةولعزا اكىلخلا 0 ةيل ب

 | ةنيغضلاو 9 وأأو كلشلا ل را 3 0 غد 2

1_8 5 
 005 2. _-_ > ب 3

 ا اذه هواه ة ءاغر و لوبا غزت ع

 أو

 |لعلا عمن 0000 ل ةول اق مث ةلصا | د بطل قإةلاقعرلاو: فرو فوغ ذو فاغزاو ايا |



 دغز بعز

 يبحلا باغزإو قروي 5700 ,ركلا غزإو 'نااهما تهاذت- ده 57 هوتاالو صل ]

 ويش قر دي زهثلا7:نياز اةيعاورااكو اهتم وادسااما دقلاب ف مع 0 دي يأ ) يدبالاب ظ

 يا هب هذخاو ٠ 6 رفلأ سشإر ىلع راغصلا تاهيعشلاو ظ زجارلا ل اق َ أه ر اينخال

 نيل ذ كل ر

- 

 كليب 0 د اباعل د كمي , دخلا فو فعالا ا ةابغرا 1 خل ةيييس نأ ىلع 4 ص 0 ةقان اهيف تردجز يا

 را 0 و ةيخزأ 6 *« عردلا كلا - 1 يو 1 كولا ١ ثمب دما قو ل ا رنكلا مم رلا 7*7 65 قزح ا وأ ا

, 

 0086 را بعْرألا ر تاكلإ نبا رطل ةل-ةغّوا ميت اكمل وا موسيئرو مديس مولا مع رو مرا

 لعل كر قا كح لاق كر 6 "7 مز أ أههوق لقفإو َضَرَع مقلع

 همر

 1 ال 2 م 0س اكن ا رينا 5

 بْغّزاا ابيلع يلا اظقلا 2 رفد" لا ار تما لولا يأ معزنو اذنك ااطذق عزب يا هب توبا 5 2 و ْ

1 0 5 03 

 ضب ىلا ضءب نمَنددر اظنلا بغرك ثا

 ليل اريضتلا بْيْعَرلا بغزو ١ ٠ دض ةتريثكلإو مشل ةليلفلا ةنع ركوة

 هن ا لود ةرارع فولي هودي مضي مث ةفنعزا درت نب رس

 لب نلا 0 زنا 26-0 0 ْ ا فرط و يش 0 كهف ءاطلاو 0 ةريصقلاو ريصقلا ة ةقنع ءزلاو ا

 قت رلا هلا 6 ا قزؤلا قد ا 21و ظليت لك ةعطنلاو اهريغ ىلا ”مضنت َِ 2 ءاقلا ةلي قل كادر ذشا 0

 ا وريغو يتم ١١ قروو فول ىلع كبقا ااعلا دنع ملص دا قبب ,ةعاج لك تاما 0 5-5 0

 رششاوكلا نم عبس روبخزلا ا رعاشلا لوت ةنمو ٠ اد>او 1

 -- ه- - سو ص 8 00 ! مر

 مدس دْغْر 5 دي كاع رده ادغز دغزب ريعبلا دغز ا رت رخآ كفن اعد 2 أ 001 لييع يف و اون أنف رع

1 

 ناصعلا كلا | بكون واككت
 يف للا لئاسلاو منح اللا لجرلا:ةسدغز

 عز اع عرتلاو و ُئصلا تنتو

 ا : بعز ىنعمب اًبيغزت رفلاو يبصلا تعز الع ُةْغَر تبنو

 ٠ * بعزل رغصا قاغدلا #3 بعز ىنعمب ابابيغزأ خرفلاو ةيعزلا + 52 موتا نياك نأ اج ا .ِهلوق كك

 |ردقب يا 0 يا ةباغز ةنم تبصا أمو٠ تاغ را ةباغزلا | ةلب ءافلأو ناسألا نيعلا وعلا دض ةداصلاو اوباذكلا|

 لوا وأ ام او شيرلإو رعشلا راةص ِبَعَرلا * ةباغزلا | طبغتفال ما قرط اهيأ كلشي يفا او دض ةتريثكلاو ملا

 ا ناعوت دالأو بغزلا ناب وهو 0 سرفلاو ر 3 0 ةوسمعلا ةرانع لوق ُه هيو عيطللا مرَلا + هلع جأا

 ١ اخر اطنلا خارف تي ا . أهرغصل نيلئا نعشلا ا | ةياعزملاو 0 ةعزانم هيلا عازم هيبؤ قو .٠ اذكشنا ١ را 1

 ا رضخار عضل 5 قببن 7 وهو معلا لع ُ لا 0 ظ م ءاعز 86 ناسللا علا مومعزلا 0 مكر

 | نم عيمسملا ريغزا * ٌربغز هل راص بوثلا ربغز ةليبقلا نم ةعطفلاو لذرلاو نيلجرلإو نيديلاك مدالا|

 ٌ زيدا 2 و هرتز هربْخَرو كنودلا ربغزو ٠ كنشأ قؤولا «:كناغز 2 ا قّركملا ةلغتا را: بوثلا فلا

 ٠١ ةفلد رضع اًنالفو هذ اوما ديؤزلا جرخي تح 07 صعا شاقلاوب فرعلا ضععبل 00 ىلع ن ا نو رشا ْ

 | دْعَرلا * ةتمضرا دلولا ةأرملا تدغزا#ةشرح مالكلابو اسواق وحأ يفو . صييونلا لفاسا نم قّرخت ام ضيا ْ

 |* عساو بط ندع عسا دعو دَعَر لاقي ٠ شيعلا | صل لذسا ةفنرلا نوكل ل دب فيحصتوهو كرام 0:
 كدا مك كادر داغر كببو :ةفلابلل لطف تاَعرلا | رم كقّرغلا||

 | وَ وردع دنع ءائملا م نم 0 يذلا دبرزلا ديغزلا لك 35 ادع : ئواو رو 2 اعز



 مز لعز

 لوقي ال ضءلو. ةغدا ) انالؤ برغعلاو :ةتراثأ كارلا |

 جب 0 لجرلا قءزو٠ ةادان يال

 عزو : ليلل اب فاخ لوهيجملا ىلع تب

 قعز ا

/ 

 عزو قرا 6-0

 | ردقلاو ؛ ةرعذ ةفعزا د اًقاعُر ناك ةقاعز قعزب 2 ْ

 سرذلاو : ليلل اب فاخ لجرلا قعزنإو 3 وات ريسلاو

 *لادبالا لع ةقعاصلا ةقعازلا »+ تعرسا ٌبباودلاو . مدقن

 5 قاعُر 2 تا ةقوعزلا + ةخ صاا ةدعَر ,اا + هطاغنأ

 :٠ ضاوالا 4 مق ناقل ع عزلا

 5 سوقنا كي 2 لاقو» ع يأ ق زو راسو

 0# ريق :ك ىا و ةوعزم ”ماعطو .أ ل امور يأ ات

 قار العا لف ىو رنا ىهرار م نك 1

 ءزألا 0 مرعي |

 قعز ن. لوعفم مسا وهو . روع ذم يأ قوعزم 2 0

 ةقوعز + خلاف 0 ةريغ ىلع قعزا ن : 0

 قيفاعز ج ميقلا خرف ةفون 5-6

 مل ب . ةثيللا ةكعزلا - كاعز

 رشللا ريصنلا يعزالا # هبا يأ

 يسال 56 كلا

 : ٍكيكاعزو كلك اعز 04 ميقا

 . طشن العز لعزي لجرلا 0
 ل 3

 ىنعك 0 2 ها ٠ هيسراف راحل

 + ال ُْئ 0

 نأ (قوسزفلام

 د رشم الار ل ادع اياك
 و 55 دلت يتلا ةلعرلا 7 طيشنلا نالعزلا ا ءوج

 طيغنلا ليعزإلا * ةماعنلاو ىرخا دلت

 مل تبع ةلجمجز . قافملا او ةولعرلا 5 عز

 ىلا نيغل اب يشل باوصلا ليقو
 اءرلا - ىلعز

 اههيف لانلاب

24 

 ا قلؤعو !كاضلاو ةبر قاطمال ظيلغلا كما هلل قارا ١
 | ل ومعلا أعلا لة قاعرلا +« وفن يا قاغاز ظ

 8 عزاب 5 طيشللا ليقود ليلطاب تالا قعزلا

 فوت ءطدملا لولعُرلا- 1

 0 اق عزو اهعزو اعز ع عزب لجرلا معز
 ةاغب اميف ا ةياع كام فاو دكر لاطاب افكو 3

 31 0 أوعز نرواوقب كللذلو . يذكر قاد هيفا

 ٍبذكلل ةلماخ اومعز يا ةرابعلا هذه ةاييغأا يبذكلا |!
 ' الم |عصرداقنعأب نوره معزبا ليق و9 2 3 يدك سم اهمال ا

 ريغ نم لوآلا يف لعتسي هنأ مع عم لوق وه لقوا

 املا هاعذا وه لبقو :ليلدالب لوق وه ليقو .ةّمص
 رعاشلا لوقك نيلوعفم ىلا ىدعتي اذطو

 ان كاف كس ينل

 أاهاوه تقلخ 0 أوه تقلخ

 دق اهنمرجش كبلق نرا لعن اهناب تعّدا ثا نا يا
 .ةلطاب اهأو علق انيانبي تنلخ اك كل 375 . تنلخ

 الب لطابلا داقنعا مضااب عزلا تأ كلا لاقوأ وا

 أب - لل ا لط ايلا داقنعا عننا أبو. لوقا ٠

 برعحل !ةداع ندو. لوق الب نظ لاو للا خلو

 ةرالق ع معز اقناع ذاك مدع ن ناكو لكلا ل نأ |

 كل

 دقو. نيلئاقلل 71 هذ عصو لكيف 00 00 دقو

 . نبا مز ينال ع اه مأ لونك د دّرجم لونال لستم 1

 رعاتشلا لوق 4 4 دعو ٠ ىّتنا ا

 قرع ا

 يلج ال قرع نكلو او 0 اوم
 6# م - * تا ' صاع

 !بيطت د نبلل عزو. هي 51 ةماعزو اكو هب مكزو نك

 ؛ةمحاز ةيعازم ةمعاز * عويط امعز عزب هيف - 3
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 00 نيللاو. 507 ءالا مع

 مونل اىلعو ٠ داقنإو عاطا هيأ

 اادضم ةم اعّرلا + بّدكت لورا

 ءأ او. ةعم طا انالفو ١. عمن

 ءزتو ٠ اعز ملراص 3
 ديسلا ظحو ةرقبلاو عردل و مالسلاو ةنايرلاو ترشلإو |

 - لاملا لضفإو مخملا نم
 عيردلا مسدلا روغكلا ءاوشلا نم عرّرلا * ةرقبلا ةماعّرلا
 ةنمو : تامر ج ةّرملا ةَمْعَرلا *رانلا ىلع ناليسلا

 ىه اذه يا َكِتامَعَر ال

 #2 موكو ثارويه نم



 قعكز 8

 رو 0 نرم و رهدلا نم دئادشلا خلاب مقزعبك مةرفو مدد يشل او موفلا قبعز
 ل . دايشالا 6 بوبطا ةديدش خلاب و ضعا نالفو.ُ .ةقنع تقدو ةندب نم لجيل ليف

 || في دفازا عزامملا ا 5 الكل 51 طربا ةنطن ميقا ةاذغلا هيف عجن ل ع لبعد د« ةينس ةطلل

 [* عزاع لا حاب ١ نم عازعّرلا * ةيلحلا بارطضا  ٌرمالاو يوب الخلا ليعرلاو .ةفنع تقدوأ|

 رك حز كير * ليزا ةريثكلا ةبيتكلا ةعارْغّرلا نطنلا ةرجشو اتمنا ١
 داصلا اناررتع هلا فيوعا ا
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 أ

| 
 ١

 ا

 د + كرت هيف "مركز رسو ٠ . عزاعز ج غمز
 امرا دول انلا عزعزأ اد عرعز جيرك ن اءَّر زعز حذو درو اواكب و . ةعلقو ةقلقا احر هزي ةجح د

 تباثلا ضيفن | ق واق يا 2 زن انركاكلئن ءةعلقوةفلقأ هع ا رلا |

 انالف 07 0 اًلَحَر ط .ءزب راحا طعز | ةيفوصلا حالطصا يف جاعزنالا * ى انا عَرلا * علقناوأ

 |* عيرس اذ كعب نانا لقانا اطعا اراد ةتنخا ٠ .هيف عامسلاو ظعولا رث 1 !ىلاعت هللا ىلا! بانل 3 7,

 غبتلا قي ن الط سلا تداولا شت ا ور رناكم يف ٌرئهن ال ةارملا جا اعزابإوأ
 | خا ماا ةفعز ١ «ةناكم ةلئق اًععَر ةنعز ا 0 ماللا ميدقتب ولع را اك قاذما + وفن ةليعإلا

 لئاق تار دوم د جرح 4١ ىلع فعزأو ٠ ةنعز | رعشلا رعزو ٠ ا,عباج / رعز اهرعزلا ةيراجا ولأ 3

 ةفاع هايج اهلا فوعزلا « لاذلاب فاعدكاةيرسا ماعد شاب رع رو قّرغتو لف ار رار شيرلاو|

 ٍ 5900 تب 9 2 كك 5 هيلا .اراربعزا ١ داعزإو يالعرا سِل رلاو رعشلا ٌرعزأو ٠ ءانسل

 قمل كندر تعفو لاشك فنقو ةاعرلا * ةغل ايملا ىلع رعز ىنعيأ
 هيف لعج ماعطلاو .نارنعزلاب ةغبص ةرفعز ا.ةرغتاةلفرد سمت ل ىلا
 7 لصبلاك ٌلصا هل هل ثابن نارفعزا 00 محلا نان اجيراو خا سرح
 | نارنعزلاو اك ديد#لا نارفعزو .ةرفصلا ىلارجا ةررعرزا 1. از حزالا قس دو 22 غال ةارعزلا|

 ريغ 5 4 لع اهضعب ثفتلب تابن طو خ ييرعشلا راصإو را د هش روع رلا + هلق الا ىريال ثئاطأ
 مالكنا اول اق ةّيراخمل ١ نم ةقرف ةينارفعزلا رب :اعز ج .ًاليلق هبل ف ترج زكام الي ريدتسم بلص ىول

 ا ةريغ وه أم لكو هناذ ريغ ىلاعت هللا رورعزا اكروفملا ليلق قلذم لا مويس يأ رورعز لجر ةنسوأ
 ىهف قواخم ريغ هللا مالك لاق نمو ( قول 57 امالك فوصلا فار اما يدل لع كراش كلاما 7

 دسالاو ذول انلإو نارنعزل اب غومصملا رفع زا رفاك ىلع ةنم ىنثي ام ورفلا نم ةراعزلا * ءريغو ليزلا نأ

 دولا ««ةماعلا حالطص دا نه يشو رئاعز جهجولا قو نارا

 دشنإو . ٍقِفاَعَر ج قلخملا وسلا قوفعزلا -قفعز 1 ةقزفنملاو رعشلا ليلقلا رعزالا * للاملا ليلقلا رسل
 ِي دهم وبأ | رعزالاو٠ عج هارعز ىف غو تابنلا لياقلا عض داافا
 ا ٌقفاعزلا ىل قاع ص ا ذا يفأ نأ عزو رعب ج دراما فطاخما ئصللا وه نيداوملا دفعا

 1 ٌقفانعلا | 2 كنور طضأو ْ فر غرس الل لنك ىلإ نع 7 20 فرعز َ

 | وتو .ىعسك حاص اَنَْر ىزي لجرلا عز هع ظ 5 نيغلاب|
 اأن اهقاسو أهدرط هباودنوأ ةرعذ 4ب قعزو اًنالفا ايكلوحنو 1 ةنكوح هوت 2و رح ل | 56 تحزتعز

 ||حبر ا اهكمرككر دقلا ى افعزو كش احابضا اهب حاص ,عَزاَدَرلا * لفلقنو كّرحت ثلا عزعزتو ٠ ديدش كلبرحن
 ١ ا للا ١ ع... هك لا اس. -.  همعحشك---
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 يذلا هارزاا ريغصا اوريبكلا نيب يأ رز :اقسو

 ىرز

 ل ١ ةريغصلا ل ارا ةخوازلاو 0 نا 6 ع

 (* جات عع 0 ةيباروا ةطسينما ةيكألا |
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 ا يردزت رمل اخ ل 3و ةروس قو .هب فاو

 ما .لعاف مسأ ئرازل | مرتفل موةرقن>أ يدلل يأ مكنيعا |

 غافلا 3 ةنمو ا
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 نيإعت غ رع هيف تاق لق

 ا ىلع يرازأ و كرر دنع هيلع وك | اهيا ا يأ
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 أ سعدق يب دحا
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 اند وق
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 0 5 يذلا ممذل ل نتلانلالا نم قَوَوؤلا

 5 ايرازو

 | مح
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 نإ

 يسع

 دسالاو يرزتسملاكر ةحلا يردزألاو ٠ سانا | ىلع يرزبإ
 1 ١

 ك2 نر هززب هزز
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 رول اب ماشل ١ يف نوفورعملا 0 ”يلعز دحاولاا ةيطرل
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 زوم ا أب بسلا رع نتا نال ة هيب رطملا ميسي موسكو

 ًارالفو 56 ب 9 ايف م 175 مد : صقرأ كل أو

 راكم يازلاب طَدآلا ”طّرألا * ثيل يد يا
 3 وكلاو هجولا يوتسا اعل انلا |
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 ع م يه د -

 كاردلاو ٠ أم ءانالاو ٠ ةعطق ابعز ةيعزب
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 بارغلاو .ةنحت مدا اكان هب رم ول ريعبلاو ا

 و

 ةبعز

 ا لاملا نم هلو 2

 بعزت 7 6 هل ىا ةبعز لوقت ةكاشلاو ٠ ةعطق كه )أ

 .وتلاو .رثكأ هيرشو هلكا هيو . ظيغتو طشن لجرلا
 و دلال
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 الة ب م أ ربعبلاو . ةعطنتقا ةبع 5 0(

 3 حابسلا يداطاو لعاف مسا بعارلا * ةتحقت عفادت وا

 رم 411 بفتتت جوا وا عازل ضرالا
 ازلا
 * يداولا ال يا ٌبعاز 0 ضع ةيمابشمب

 3 رد 0 1 كح 1 زه اذ يتلا يش ١ بع
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 2 فاعلا اكنع هع ز نم مسالا ةيع راو كا لاملا 3

 او ذا بك 3 علا ميدللا 00 را
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 فينا قيقرلا وا ضربالا معغلا جيت إ راو 2 2

 نوتيزلاو ءيش 9 رم نفاد

 ممالاو رضا ام فالخ ةلربظأو هب املا هلع ربعز
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 مالك ا كىالذ لك : ذوعشملا ريعزملاو .٠ ةربعزلا هلم ا

 1 ل ِِك 3

 نه ”عون وهو يرجعزإ أب بعللا نم ذوخأ. ةلعإو ةماعلا
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 يه لا يا نا ا حسا ل ةامسسا نرز
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 جراونملا ن نمي
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 انا لتق اوزّوجو ل اتنل ١ نع نيدعاقلاو ةباككإو

 ام رعابالا نمو .ريصقلا حمرا | قارزملاو مهن ي-سوأإ
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 قيراز» جءارو ١١ ىلا ةل>رخدي|

 عرسأ افافنرزا فقنرزاو ا فقرز

 رعشلا لقرزو هايأ يلاطعا ةاقرز يف 0 يلق

 اذن يول !ة كنا ةقرزلا ديدشلا ل 1

 مارزلا..م 6 ةيئاز ميلا رد ةأرمأو ةرث لجد

 تايكلا

 .لوق ةءاعلإو .ةنلخ اس اَكَدَر كرزي مالغلا كر رو
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 ميياب يزل
 ةتدلو هقأ 4 تمرزو ٠ 01001 مرز ةمرزب ُةمّرز

 ! قلتوولا + ةنيعلا يأ ةقنرزل اب ٠ هرب د يف هر د قب ا ل ,بلكلا موا

 أ .ةعطق ةقرزإو ةمّرز ا عطقنا 1 ةعمدو ةلوب مدزو

 اناقرزا ”بازوإووةملعبا هنو ةرإو اهل ةلوبويلع عطق اضبا ةمرزإو

 * ما رز يف رركذ دقو: :مرز ىعب اهاهرزا ارزاو
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 ضيقنملا ”مررملاو وعلا مرا + ليغلإو

 هب ذحالا

 ا قدوم 8 ١ تيدا قو ٠ افوص نم ةيجنةقئامرا
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 يبطل رابأ !أ ىلعو .قونرزل اب اهاقس ضرالا فرزو

 || لعرلاف وحس سابللا اًنالفو. ابيل ماع قونرز 3

 تقترزت ولو 2 ماعدا ال هن فب واوا ةرجال اب |

 200100 ااا

 ا قارزتو قدم ةقنرزلا 2 بيف 020 كاك ئ اذ كايد مخل 1.

 ظ نك ١ لاقي ةنيعلاو
 | ا ا

 1 1 ناجي نادوع وأ ناطئاح وأ ناترانم ناقونّرَرلأو |

 ٠ ةبشخملا فو ه1 تالا امهيلع عضو 1 5 لأ سار يناج

 ٠ْ كيقو' اهب ا ةركيلإلا مج ىلعت من 3 اهبيلع ةضرتعملا *

 لاقو.

 ف . ناتماعتلا امفد بش نم
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 اهناكاذا قالكلا | ىن

 وارز 67 بن َنغلاَو ٠ ةليعا | ا دبع اع

 0 خرز 6 رز د 7 لزغلا نم ريغصلا لفنلا ةماعلا

 داع هق

 ىحراا ديكر لا - كنرز

 ٍ باوصلا و ١ مورلأ دنع 3 رمال وورإلا دورز

 202 يركذ دقو و: زور جراعررل زلأ
.. 

 ةيعتمأ لاقي : ةقيتعلاو ةظيلغلا ةمهأر ارزا 3-3 رز

 ةقينعو ةظيلغ ىا ةمه ١١ و ةحيلر 1-0 0
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 ىرز

 لوق ةنمو. تانفا ارز ج نورشعلا 1 6 ةرخملاو لأ

 رينعلا يفب هارعش ضعب
 ملل هب ذجان ىدبا رغلا اذا بوق ظ

 انأادحوو .تافارز هيلا اوراط

 نار يدا ليوظ نيلجرلا روصت باخ [ضاة خلعت ل

 .رفل ا دلجك هداجو ةرقبلا نرنكةنرقو. ريعبلا سارك |
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 .لانلاب قّرَفاقْرَر قرزيو قرزب رئاطلا قّرز ظ
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 ةآيسلا نولك ةعبسلا ن ناولالا نم نول قّرزلا * سيرا
 كلك لفعل اب فايطي ال ٌضاييو رعاشالا ا
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 رخو قرزالا ثّتومةلَقْرَرلا *ال ما ةوعدلل لاق وها
 000 ذم ليي اولا هم اما لاقي. ءامنلا الفلو
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 | تلا ةزرخو ةدحاولا ةّرللا ةقررلا +« عيذ حق

 ءاشلا لهاو . رئاط ىبرزلا * قرزالا نول ةفرلاو
 قترذإ نأ ةماهلاردق ىلع ٌرئاطوهو فهفلا نومي

 * "قرر ز مهلا ةبسنلاو ٠ راصنالا نم "موق قيرزونبو

 00 ,نودلولاو .تبزو نبلب ةديرثلا ةاقيَرُرلا
 شوثتلا اهنوممسيو نبللا لدب قاملاو ا ٌلخاب
 م 1 ةماعلا دنعو .روتسلاك ةباد اًضبا ةاقيرزلإو
 رام نابهر بنل ةيفيرزلا * حوطسلا قوف ذِي سلكلا
 ج هاقرز فو ةفْرّرلا وذ قرزألا * ةنرإوملا دنع ايعشا

 ” 11 ل تملاقا ةطضلا ديد فوزا لضصنو؛ فرز

 مومب طسو للا طابر ”موق
 اءوحن لاحت ٌقرز ةئساو

 ةرزالا ود.“ إو .قرزا يفاصلا اهلل لافي كلذكو
 ةانص يف آلا ةقرز نم ةوادعلا صل اخا انعم ليق
 000 زال ةيادعلا ديدنلا كنه لبق ةلطولختو
 ةوادع برعلا نيبو مهنيبو مليدلاو مورلا يف ةبلاغ نويعلا
 دع لك يس ةغصلا هذهب مايا مركذ رثكأل م ةليدش

 ةررلاب يكت برعلاو . نيعلا قرزأ نكي 0 نأو كلذب

 53 دم نعو . ةقرّزلا نم اهنول يفال لاصدلا نع

00 
 يجاضم ةقردملاو ينلتنبأ

 لاعغا بايناكق رز ةنوخ-هو

 قرز يا افرز ذئموب فكبيرجلا رشحت و هط ةروس يفو

 ا” ةقررلا نإل فل ذب اننصُو لبق نويعلل يل
 | ]| ةنص يناولاق كل ذلو.برءلا ىلا اهضغبإو نيعلا
 ةفرأ زالاو . نيعلا قر 5 لابسلا برهصا تكلا وسأ

1 ٠ 



 : ير ْ

 راح لاقي ٠ ضوضعلا رمل الع يناذلا نم ةدحاولاو|

 را دودشملا رورو رزمأ

 زال قاعلاو تيلكنلا ايلا زيرزلا -_ 5 ا

 ْ يارا ا كش

 لكأ ىلع م مح لجرأ! ١ تثّوص را َدَزَرَز 3

 يأ ةنيع ترزرز لوقل ةماعل أو. تبث ناككلبو *روزر را

 كغ لجرل ارز رزن * !باصا ة[د نم رزإ اكتراصأ

 راهرنلا اق١رز :ارزلا راعررلا د« فية لا يذلا رزارْرلا ا

 * ( ةرد ارزوا ) ةرزارز 93 ةيابعا كرط(لا (رادرزلاوا)

 ا كلذب 0 ب .روفصعلا و نم رئاطروزررلإو رْرْرّولا

 روزرزلاو :يزارزو رزارز ج ةتبوصل هيسأ هترز : ( اضن 96

 + 0 ع يأ لامروُزرز وهو ٠ قيضلا كلا

 ةيروزرزلا ةرصمملأو .روزرزلا نولب يذلا ُن يروا
 ب | نوتيزلا ليرتاطلا اذه نم اربثك !مبناوج يف نا اوم

 تيزلا ةنم نورصتعيو ةنوهيجت ةنم راقنيف ا 2

 ةغل طارزلا * اهمانبا طري طرزب ةهتللا طرز |!

 : 0 طارش
 لما ناين طرفا طرا

 5و | يفر ذبلا يا ةهرزا| حرط اعْرَز عزب ليلا 8 و
 7 ارزلل اهراثإو رذبلا اهيف ىتْلا ضرالا عد 2 ضر

 | لاعتسا نا يل :اًراجي ببسلا ىلا لعفلا دانسا نما 8
 ا تياشا ىلا مالا انشا لبق. نيا زاثالا ل

 الك مرار اذأ 5 ةفر>و عرز رزاا ةعار زا *« عراز دالوا بالحلال رك ةرغإ ءرّزلا “دب غبصلا بابو تيل ٠

 |١١ ةعبنا ىلاعت هللا ةءرزو : ضرالا ةراثال ٌبمبس ةعارزلا نآل

 عّرز * ةجاحم دعبال ام باصا يا .ةوافش دعب لوهيجلا

 . ةماعلأ مالك نم يفو .روبهظلا كس ذخا هتيهل يف بي

 ىلعدل ااعاتالف عرازو ضرالا يف ةعر زلاجرط ةعرازم عرازو

 عرزاو.اهكل يا 7 جرذجا ء رض عبب ضرألا
 رشل ١ ىلا عّيزتو ٠ عرزلا مهكما سانلإو لاطؤيلا
 2 |عرازلا*ثرتحاو عر 1 00 0 عردزأو' عرنأ

 فرز

 ليك ةنمو ٠ تملك ممسأ عرازو؛ نوعرازو عاّدز 2 لعاف |

 | ج للا عضوا. ةحلملاك عرزلا عضومو عاّرَرلا ثوم
 | اى ةايوتسملا ضرالا ةيس تبني أم عيرِزلا * تاعاّرَر

 || تبني ام لكل ةلقعست ةماعلإو ٠ داصخما مايا 7
 امو عورزملاو ردصم عر لأ * دحا هعرزي نار يغ نم

 | ةنطنلل هل اعتساو نر دصملا هللطإو .داولاو ر ذبل اب تبدنسا

 |يطعا لافي .رذيلا ةعْرْلا * 0 جعيبشلاا لعن

 ةءررلاو ةءرزلاو أضبا ةعرزلاو: يضرا اهب عرزأ 7

 د ”ةعرز ضرالا يف ام لاقي. هبف عيب عضوملا ةعّرزإ

 اهيبغت عيرزر معان لكو .هامملا نم تسي يذلا ع عيرزأ

 | ايصخعوءارلا دعت ةناقلإو: عورزللا ثلا ةعير را *و
 دفع اعرشو . حراز ردصم ةعّرا زكا + ةلوكاملا رضقلاب

 | .ثرح دفعوا عررلا كلذ نم جراخما ضعبي عررلا ىلع
 أ اهعرمم وا ضرالا عرزب عراز لا نأ يأ ) جراخلا ضعب

 ةلمسل قب اهلي ع دارلاو كا نس خيو
 ما يا ) راجنالا يف ةافاسملإو ةلماعملاو.اهوحنو ريعشلاو

 ناكللو : عرار اقوم يه للذ ىج اكل نولاتب
 | عررلا عضوم عيد زكأو (ةاقاسمىل 0

 ةعرزكلا 0 ةمءاعلإو .ةآرلا ثياذنب ةعّدررملا كل

 عرازم ج عرزلا نعم ىلا اهب روظنم ريغ ةريغصلا 00

 ربل او يملا نم ةتيملا دلج بْغْرَرلا
 يفو منن هيلو .رذق اَقْرَز 0 0 ا م

ْ 
| 

 ا ةءاَّرَرلأ * ةعا رزو 2000 ج ةغل ابل 0 عايزلا |

 ا

 ا

 | فيرؤ مزمل الا كولا رع ىلع هل عرزو' ”مريج يأ <صلا هللا عرز لافيو“ ”افإو

 ارا تو ّدض ةناكوتنيه ىلع خس كيور لدا
 | تقكرو:ةايراو اح ةفرز*هربإا دعب ضقنلااًفَرَر فرب

 | مقرف موقلاو . هذننا نالف يف يراإو . هيف داز مالكلا يف
 | ةقانلإو ٠ ةفارزلا كسرتشإو مّدن لجرلا فرزإو .اًقرف

 |اودهذ موقلاو . تضم جيرلاو.ذنن ةوثلا فرزنإو .اهثح

 || سانلا نع ةءاجلا ةاثلا دّدهت دقو ةفاّرّرلا + نيمجتنم
 222222525222221 2 ل 2

 را



 ررز درز

 نم غون ىدْررلا * هوحتو 0 ٠ بوونخملا | ةبيرزلا * برعلا بورح مايا نم بمرزلا موي * ةيلارز

 0 * سب دلا وا لسعلاو نرالا 1 1 تاوالدلا لاا هبررو :تشخ نم مغلا ةروظحو دئاصلا هاك

 اننا روكذملا طبخل دارزل ا دّرْرِمإو * قلما بيراز٠ ج بازبملا بارزملا * بارز ج ةنيرع

 رك ةبدرز ةبدرز 9 ةيءأع ةيذحالا ترع ”عون لوارولا - لبرز

 ماعطلا مدرزو ٠ .ٌةتلد رصعو | ةةنخ «درز ةمدرز لمارز

 )| ةضاخلاو رادع هميورولا ع ةفلقاا تا ل

 .ردصم جدز لا +ةجزاَجْير“ هجرز» 6 /اب هجّرز

 .ىردل ايئاباخدإو ةرارزا دش اَرَرُمْرُرب صيمتلاّرز ١ نوجَرَرْلا * اهتإوصاو 0 ةباج ثاغللا ضعب يفو |
 عاتملاو .اذيدغ ةعج ّيشلا ٌدزو٠ هرْرز لونن ةناعلإد نورا هنابضنل لوف هلال ايصقوا# ركلا رت

 رعاشلا 00 ىَرملا يف اهلخدا اناا ٌرزو .ةضفن | رطملاو ةرفخلا آضيا نوجترزا او .ةآر ١ أو ميجا مدعتب

 رهلا ىلع را هرارزا رز دق هيلالغ ىلب نم اوبهتنال | يسرأف وهأي ”يعصالا لاق .ةرضملا يف عقنتسملا يئاصلا ْ

 يا رهغلا تحت ةسبأ دق ةنأف عيت لادا ]و معن ال يا ةدحأو ةنوُجَرَرلا «ر ما غبص وه ينرجلا لاقو .برعم| ||

 مدا ارز 0و مودرزلا لوفن ةماعلإو ٠

 .ةضعو هدرط انالف زو . بايتلا يل رمق | هوضو ههجو | ” نوديلرل [نشانوخ امو ناوغنلا جرزملا*نوجرزل |
 لجرأأ اورو مراسل لاو :اهنيض ةنيعو .ةفئن رعشلاو زجارا١ لاق

 .اترونتو اندقوت اتوو ناك نر 3 ةانيغ تَرَزو. ةلقع داز جرزخلا لَو َرادل ا فرعن لد |

 جئرخلاكر وبلا 508
 يف نوجررلا*اوجراخت مونلأو. هعدخو ةبخ ةنجرز

 ا ها 3 ىنعب لجرلا رز لوف ةماعلا

 لتعو بصخ ا ع باب نم ارَودَزي ”نالف

 انارذإ همت !اكرادأ ةضاع ةؤازخ هاذ * رف وح دعب جرذأ

 تازلا + را اراصغالا هل لعج يلارذ روز ورزق الالْز احرز حّرزب حرزو' ةغ احرز هحّرزب هحرز ظ

 0 عقب باب ذل ن نم ببرض شو ةارعشلا ةبابذلا | ٌةدرفم تاكرحا ةآطشنلا ا حالا« رخآ ىلا ناكم نم

 اذا 1 رااطلا زل * جياذأ قزاف طئاح يفدب تيمرأم ةراَرزلا + بالكلإو رييحإ ف
 .اهدرس عردلا درزو ٠ ةفدخ ادور ةدرزب هدرز | تانص ثو دب أول اقرا نإ راو عابتاةير ارز #ك هيب ْ
 للا تر نوعا ةماعلا دارزل اب ةقتخ ريعبلاو ظ
 تحت ”,ظعاضيإ ٌرِزْلأ٠ هرودزورارز ا ررها ول اححا در دزا *اههأب اداه ةمنلل ا درّزو: ةت دفع دش يا ظ

 فر 0 ذ ةرفنلاو ةماوق وهو بلفلا عسدي لعل رعبا ب قت طوخ دارزلا * امعلتبا ١ هللا ||

 | فبسلا ٌدحو ةأبخلا باشخا قم ةيشخو 00 ارولا | عردلا در َرزْلا *< ةقنخلا أضيا دارزلاو .ةبكار 7 د
 نيِلا ٌرزو . اه ةيعرلا نسح يا اهرارزا نم ٌدزر ةنإو| ٠ ضعب يف اهضعب لخادتو اهنبلل هب تيس .ةدورزملا|
 هوحتو درولازرو“ ونمط“ لع يا لامدزإ 0 ةماوق عيرسلا درزلاو' دورز ج ريغصلا ى "اك كاملا دنعو |

 ءاشنلأو راد رزو' 2 ا درهز ةماعلا دنع| دّرْزلا ةدحإو ةدّرزإ وا + ا ااا |

 مرزب ”نالف هاج نولوقيو . اًدج ورم نم ريغصلا اهون | . داّرَرلا ثوم ةداّّرلا * دّرزلا 3 دائزلا + ىلمن|
 تناك اذإو حاعصل ١ يفو . ةضعلا رثإ ةرزلا * كسفنب ياا * ةنم رورملا رسعي نيرفص نإ *ةيضم ةماعلا دنعو
 ةرواهجب يف اغاو 2 شو ةدزر| 2 /. لي اناس لبا طوعا كر 1 درر اهب عنصي 377 عردلا ةيدَرّرلا

 ردح وريعو صينلا 0 ؛ يذلا :ا د ىلاعت هل هللا

 ملكك



 0 برز

 فرخزا اب

 ملا ديدعدلا ٌيوقلا ظيلغلا ثبزَخُرلا - بزخز

 اهعماج ةأرملا ضزخز
 هَ -_- 2 و 2

 + ربكتو رخن افيخزو اذخز فخزي لجرلا فخز
1 < : « 

 ذحا يم نم بتاخزو 3 5 رثكأ مالكلا كك تفخز ا ش

 أ رولا تفخرزتو..رفصلا كا قذيشل اك هعباصاب هي
 فنخزملا *«ركنملاو رخافلا تففخازلا * تينيزتو 7 ظ

 كفا

 نيالا ازهي يذلا باخ ل

 يسفحلا لجرأ اولا -طاخز

 رم دقو هاحابأ|
 محب ملل اريخزو . انيدش ةعفد امخز ةمَحزب ةَمْحَز

 لمحلا مخ دزاو . مخز ىنعمب محلا مخزا *نتنإو ثبخامتخّزأ
0 

 برضي دلج نم ةدقو هلا ةيخرلا * ةحئارلا ةمل ١
 دنع 00 نورس حلل نم وهو اهب

 يشو يل اودلا اهب لعمل هناي ةقأعملا ةورعلا يب ةماعلا

 .ةيبركلا ةحيارلا ةمخ ةيخزا راو: تاك 3 باكرلاةورا

 نأ بكل . عيسلا مل م: ٌصاخ وهو. ةمبخز هيف لاقب|

 دنع ميخِزْلا + ةموه لاو مسدلا ريك انما ملا نوكي

 جئاورلا نم ا عدلا ديدشلا ةماعلا |

 ثابن *رخث هدنع أم لجرإا رّوخزت 1 ْ

 ٌيروخز ”مالكو. فيلم ناير ”مان يروخزو روح

 ثراكت هيف

 أ
ٌ 

ٌ 

 بادزأ جيتا بدر

 ا ةدارق ةنمو ٠ رد ُْ ل ردز 1

 ا
 و٠ نابكتملا ن اردزألا + ةردصا يف ةغأ :

 اغراف يا ند ٠
ٍ 

 رومالا يف يضاملا عبرسلا|

 ملظا يا فدسا يف ةغل ليللا فدزا- فدز

 ||قدصا يا ةنم قدزا اناو٠ قدصلا يف ةغل قدرلا

 0 ئوأو : اودز 0 زوجابو زوجا يصلا ادز

 ِْ || ادزو.ةدزأو ىلا دعبأ لاقي ةادزملا يف 4 ىرو بمعل

 اان 6 رددلا يق ةعلوفو#هيتلاوض دم لكلا
 ةآدزار لحما ىدرا + اديان مالا

 0-0 ةادّرملا * 121 0 "غل 1 #3 كر

 زوجا اهيف نايبصلا يرن ا
 فيت وهوا هب ناهتسإو هلذا ةارزا هب ارزا - ارز

 صقانلا نه ىرزا ١ باوصل ا وا س
 | ىنعمب اًماقرزا مارزاو امامقرزا ةمالكارزا - مارز

 ضيقنملا 'عررملاو م برر * مرز

 ةدراب يا يزرع انه كرز
 برزو .ةبيرز اط ىف اًبْرَر بزب مغ برز

 لا يف يشاومل
 .ةماعلا مالكن موهو دّرَتو انع هيلع بكز * لاس ابرز

 انابرزا تينا ترزاف#ةنررل 1١ يف لخد دئاصلا برزنإو

 ا ةناعلا دنع بوراؤلا ع ةرضخ ةيفو دا ىا دنصا

 نادل يلم هذخأب ا ع رطل فاعلا
 قرافلا ُياَرَرْلا + ( ةدّل ود هلنع بتررت ينل ا باو دلا ىلع

 . رز دحاولا ٠ .وبلع ناو طيب ام لكوا طسْلإو

 | ٠ ةثوثبم كرف ةقويطم زاك ةيشاغلا ةروص م ةنمو

 ١ اةرصعو مو وحلا يرض افلا 15 يار

 سلا ) ةقبقرلا يرحل عوطتلا ةيئارزلا ليلخما لاقو
 ايي ليقو ( قارعلا ُْي ةنيدم يو ةريحا يف ةعونصملا
 | بْرزلا + اهنعنص ىلع ناكام وا ةيريحا سفانطلا

 عضوم بزرلو اصلا ةاقو مقل عضومو لخدملا ةردزا + ماع اوريل اًناتشا سانلا ردزب نوب زازا

 يك
 ىأ ) بابرزْلا 2 فليسمو بوُرُز 2 مغلا

 لا انه فاك ةاياباب رزلا بإوصلا

 دنع ىلا «هآم يا بنو بهذ يا رز برعم 2 عدزملا ف اهعماج اعذَز أهعدزب ةيراجا عدز

 3 هبا زلا دحاو كر رزلاو ُيَرِزلا + دّرمنملا ,يئاعلا ةماعلا

 | ةلبشلا ةسفنظلا وأ |رخافلا طاسبلا ةيبرزلا + ّيم| غدصملاو غّدصأ يف ةغل هل غد دزملاو غّوزت- غدو

 | برزي ةوغو هللا برزو . أهبف اهلخ دا ةبير

2 



 رح حز

1 

 ظ ةنباصا تح يف يتنتملا لوق ةنمو. .ءحرلاكأ
 ظ شب 8 قىدنع رهدلا تنبأ 0

 .ماحزلا نم تنا تلصو فيكف
 .ةحّرو .ماحرلا ةَْحَرلا * ْحْرلا مآ يف وا ةكم حرا
 ريثكلا محزملا + طئاغلا يف ةمحّرلا ةنمو. 3 ةدالولا
 رسكنملا روثلإو لوقلا محازموبا * هديدشلا وا ماحزلا|

 كرقلا الود فيرعلا لاق نين لدا

 امآلم ةبرفلا رمحز

 كيباحز ج ثوفكلا كومحْزلا -

 ناكللا نعانالفو . أطبا اَنُحَر نحزب لجرلا نَحز
 + هع ىا وجو ةاودلا .ىرحز لوقت ةماعلإو .ةلازا

 بلع هراكت هباعو بارشلا نكحزنو .أطبا لجرلا نحزت
 ديدشلا ذحلا هيلا 00 نرحزلا + ,ةويشالبأ

 .يداولا فطعنم ةحزلاو .اهعابثإو اهاقثاب ةلفافلإو

 كارلا جر ةخزللا | ردصملاب 0 د نوهحدزللا موفلأو تان مخرلا - هيسفنأ

1 

 ةريصقلا ةّحزلإو
 م

 | فاحز ُْ ةففدحز د
 ةهج نم سايفلإو .وتسا ليع فحازلا فتنح ا

 ويف تديزف فحزلا نم هلال نبءافب نوكي نأ قاقتشالا
 ءانلا ةنعاضم عم ن ونلأ

 كاز ةماقت نع لوح لور
 ريسلا ىلع ةبلصلا ةقانلا ةاحرلا

 لامر هلوببو .بثوو ظانغا اَخَر خزي لجرلا خز

 نمو .ةنحلا ضاير ىلع هب طيبي نآرثلا عيتي ن ” فيدل

 .انيدش قرباخيخ زو اًحَر خرب رم عنو . اهعماج ةأرملا

 ا ند ةوفب لطم ب ٍِى ارطملاّ حز لونث ةماعلإو

 الاب 0 يتلا ةآسنلا رم ةخاحرلا + ا

 رفض لاق . دتحتإو ظيفلاو دةأرملاةخَرلا *« عاجلا دنعأ|

 ةخز ىلع ن ندمفن الف

 نو ا مافق يف حزب نآرثلا ةعبش

 أفيخو اد و بلقلا ُِ ريضنو

 كا

1 

 لاق. 1 ارا ها اييانكرلا

 رجارلا

 تناك َكوُط
 0 دعب ةمودلا ةذغأ

 يداولاو. ”لاقو ىط ارو ارخز رخزب رحب ارخز

00 ً 

 1 2 دا رب ارماج ىقلاو فاو ةعدسا
 .رخشا هرزنع اب لجرلاو .لاط تابنلأو. اتشاج برحلاو ظ

 ذاق دلاو-ةررطا لجرلاو .هلم جثلإو
 مرخاف يا هرخزف : ةرخاز + ةنيزو هلال لا

 ميرنا تس كار

 يداولاو رجل ارخزتو . ةبلغفرخف 0 00 رف
 رخاز رحب ٌنالف لاقب .لعاف مسار خازلا * رخز ىنعب

 "الجو يلالا فرغلا 0 رجالا ماو
 ءانلا تابنلا نه ٌيِراَخَرلا* ىني”مركيا رخاز ةق رعو

 اذإو . ةتراضنو .هرهز تابنلا ٌيراَخرو .غنللا نابرلا
 ناكمو ٠ ها د لافي هرهز جرخو تفل

 ئيرخرلا + ةغل ايلا لاع راخرلا * تابنلا ٌيراخُر
 اوم يف اهليخو ركاسفلا ةنووم ةريخزلا * 0

 ش ز ج اهيرثكل كلذ اه ليق نيدلوملا حالطصا
 ةاشلاو لبالا طافمو تابن طرخزلا - طرخز

 طبرخرلا * مره نم طوُرخُر لج * اهباعلو

 ا
 ا 0

 ةنسح ا 0 اة

 | را ةلضاوا بهذدلا فرحولا + بدكلا شيقرتي يثو . ,ةلهو يف ةعقوأ انالفو .اريس لبالاب راس يداحنإو
 | ايقرتب ةنسح مالكلا فّرخُرو :ءيشلا نسح لاكو

 ضعي ىلا مضعب يحوي ماعنالا ةروس يفو .بذكلا
 الدو .هنم ةهّومملا ليطابالا يإ لوقلا فخر
 أيف هلوذل كلل ذب تيس نآرفلا ارو ىلا فرعا

 ير

 '00 0 [وااتهذ يل اقزدتزو اهيلع نوكتي ارثسو
 8 أضيا 00 7 اع 6 0

 1001 يلو 97 فْرخَرْلا : * . قرط هكا



 رز لحز

 فلا رعابالا . هرطق عقو ثيح

 ا رعشلا نم فْحازاو .ةايعالا داتعالا اهتم فاحزلاو

 ا كَ لأ ةلخدام

 ايو كحاز مانع كر كهرب علا ك2
 | ةنعو .اند ةنمو . ماقا ناكملاب كّحزو .كاحاوز ج ةكحاز
 تعا كيا 2 ع 3 ا دش 1

 ا

 وم ةلفحرأاو

 دعابتو مور 0 ا 60 ليلا طل

 06١ هريس ترعلا ةقانلأو .ايعا الحر لحزو لدزو ١

 ةلحزإو م دعا ةلحزأو ةلدز 1 لذي همأقم نع لحل 1

 لأحزاو . دعا ويقل ناكل نع لاحزتو. هيأ ”احيا هبلا

 لوازلا < هاحلا مدختب الئ 0 بولقملالثح ا

 4 0 ا رع ١ لحزاا +« لعاف ل

 نم بكوك ل حاز نع لدعلإو ةيملعلل فرشلا

 َ 0 وهو .هيعتتو دعبل هب ى عباسلا كلذلا يف
 ةلودلأ فيس يدم يف ين انقل را 9 دعبلاو وألا

 لحز ةمه اهتثعب ةمزعو

 حر نم ضرالا ناك اهتمت نم ظ
 |اجحنم“ 000 ادقب لحز نم ىلعأ 4 ةنمه ن نا يا

 الحد لجرو. .موجن 0-0 .نولوفب كنلذاو. ٠ ضرألا

 ني 0 ب باد ةلحزلا مي

 لحزب ةلع ةلَحُرَ ارءاو. ضرالا يف عسا ال لجرلاو اهتسا لل

 يف اهحازب يا لبالا لحزب لمجبا لَدرلا كَ
 !تدرواذا ةفانلا لوحّرلا # برشيف هيض قى دل

 لحزت لزن مو اهزجم تأوف اهجودت أرلا برضف ضان
 لحزب عضوملا لحرملا * ةليعل لون ةباعو. درت 8:

 | الحرم كنع يل نا لاقي ايهم اردصم نوكي دقو و

 رعاشلا لوق كلذ نمو احلا

 ةيضت نا نمانيدلا د2 بكل

 لحم فيسلا ةرفش نع نكي مل اذا ظ

 لوقا ةءاعلام ناسا لكولا ا طلحز |

 هتلا ا

 | راغص باد اًضبا فل احزااو .فيلاحزو فلاحز جا
 لفلا هبش يشن لجرا اط

 ْ ةعافلا وب 0 ةجردد يأ قادزتف ةنلحز

 |لخدتنا اح نال كلذاطل ليق'اًيعل اذه يفكاو افلا ظ

 | مونلا 1 .أهبرأق كيا ةقياض ةمحاز ازم ةمحاز

 انمي عسب ىأ جولصملا ! ىلع ينحازب وه لوقت ءاعلاو كلذو. 2 كل هبال ابعبنم رادبغن| يف لزن يا طلح ْ

 ةطيلحزلا 4 ةنومس ناكملا

 | نالفلا تةلحزو. 18 ةانالإ و. ع ذ دو هجرح د ةنلحز

 0 * بالزت 0 خرسأ مالكلا شو 20 ألمع انلإ

 ْ جرن رانا ةفولحزلا * 26 زاك ىف افانلحز زا فلحزاو

 1 دو تراكم وا كلنا كازا ورك ون ناكل
 د

 ساس سس ا م ا ا ا ا 9

 درا 0 عع ةلعتستا
 حاير ١ ثَل" قا>

 ا ة>وجرالاو ربتلاو ةاذل اب ةفواحزلا ةقواحرل 5 *«ةديدشلا

 نع عفترم عضوم ىلع نا.ديصلا اههضي ةلبوط ةبشخل

 ىلع - مساويا أهفرط ىلع مهضعب بهربو ضرالا

 || رخالا ىد لقتا نيئيرثلا دعا ناك انا .ارختألا اهقرط

 م ووو د اكيد طوس ا مهن فرطلا كلذ 0

 هلالي ةماعلا هلا ايما اول الأ 2

 ةاحنل | دنع ةقلحرملا ماللاو «ج 0 ا *« ةأزان أي

 اًديز ناو رخأتملا نإ لو متم ىلع ةلخادلا هآدتبالا مال يف

 || عاتجا او اوهرك مهكلو. مالكلا ردص اهل نال ني ىلع

 8 نءو :اهنيب لصفلا اونسحتساف ,دحاو ىنلل نيفرح
 الكاك رشم ري رخال لا (ناكم نو افودلخر

 اهب نرتنت
 * ىتعمو ةنز قلحزتف ةفلحرك كلحزتف هكلحز

 انكي ةقواطول كة ك راحوا

 *افصلا نم قرأ يضل هلا ناككا لوُحّرلا -لاحز
 هناكم نع دعابتملا قتإو عيرسشإو لولحزلا ليلحزلا

 ا م

 بييده-ه- ا-هاهاد---صسصصسسسسسسس سس سسسسسشسسسششه6ههبصر.-صااهافطاظ>ب
 ١ ها ىلع لبالا تم دزأو ”ىدياضلا اوهحازنو

 رعاشلا لوق ةمدو٠ .هْلأ 0 ا 0

 مادرلا رين كةببذقلا ليتل ةباوباب. نمانلا رعدرت

 اهضعب رز
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 ىع لت ماهاسملا ىلا ١ 2 1 هك وه ء[ يطال كنعو

 نك ال 1 زاربلا عفد ىلا أ

 + كصان مد اهطلاذع ةيطاخم ةبوطر نرم ريس يشأ
 قييبناهف ةفانلاردلو كليب زاك رحر ر دعت نحلل

 اك ية ةرك لخ دف ءاصقا روش نيبوا ةوتنم

 تثددعا فول ةركلا ل خ
 هللا

 كي 0 هردنفف 0 راوحلا أهيرتف رخا اراوح

 اهنا تاددلس دقو ةابل ا

 أبيم هيندتو اهنا لمت .نينيح ةندلو اعاو اهدلو ةنأأ|
00 

 ٌردنو ةمارتفإ

 كثلخدو. دعابتذ 00 يأ حزحزتف ةنع هحزحز

 نم ههز >زو. فن يا سلجم ن نع يل حزحزتف نالف ىلع

 ةيياوأ كلا ةعاقللا يف يربرمما لّوق نمو ةلازأ ناك ا

0 _-- 0 

 لااهق 07 ترأذ نيح اهل أس

 5 و ا ه_-

 رق ىف ف ىنخ اهَهَم تحَّرحَرف
 ٍرطع متاخ نم !َلْؤل تطقاسو

 ابههجو نع ىفشل اكوف يذلا ردحالا أهعقري تلازاف يأ

 0-1 ءولؤال أك اثيد» تطفاسو رمل اك ود يذلا |

 لاقي. دعبلا حزحزلا * ديعبلا حازحزلا # مت 0081

 ١ حّرحرملا 2# دعب يأ هما را

 سّوركلا لوق ةنمو . دعبا يا حزحزت|

 حّرح رم ا راكد
 نم م:

 عس كا ضرالا باح نم ا

 : لفخا ىلا رد ن# 1 د طحرب طخحز

 , ئاعلا كا وهوأ
0 

 0 ىدلأو

 ايعاريمبلا فحزو . يشم نأ لبق فحزب ”يصلا لاقي
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 امد ىشم دل

 ف.حزا *تفحإوز ج ةفحاز فو فحاز وهن ةنسرف لا
 | ىتتنا نالفو ةسرف وأ 2 ريعب ايعأ ١ لجرلاو

 5 يأ نحر | نر ند

 ه٠ ايعاريعملا |

 ا نيلطا اناا ىلا

 1 ا ل ل ل م ا ا ل ل ا 0 تل ا و ع 2 ع م ومص صح حا اج حححصل دج ححص مصطلح م حصا ل سمح حا تاو ماحس ع + مام هصصتط الو محمل هعاسل هجر نس صم معسل مج نبع عت مصمم, تورط لال اجل "تنال حط ع حجل حا مام اص مص مطاع ل جا تمعح م حاط »حج تيصابص تح حم بوي مص ل ع ل عع ١ مس مم مباع ب حجو هداج ع حسم ور اج م سم سس مح مص حس فصلا مل نع جانا ع عع همم ب حصص هج مح ممل ده

 م

 نم ناكم مس

 00 فن دزأو هيلا حر .ودءلا ىلا نونحزي

 مسلأو لع [ف مسا تقرا ازلا دع أ أونأدت ل اتنلأ يف اونحازتوا

 لاف فاحزلا 7 هلأ باححزب 3 ضرغلا فقاقد عقب |

 :ىلقنلا 5 يلا كيلا يأ" و تييغن نييض و رعلا |

 ةكرملا افذحنو ١ نيخناك فرحا فذحي نوحي دق وهو

 نراعاف ريعبف. ضصقولاك اعيمج امف هلو واراضإلاك

 راضال 1 : احا رويعلو٠ تفل الا 50 قباب

 0 الو ناس« ىلا لكيف ماعلا نوكشي ناعانتما

 اقرح فذح دق نوكيف ةكردتلا هآنلا فذحي نلعاقما

 اًبيلغت هتمرب رييغتلا اذه ىلع فاحزلا قلطيو . ةكرحو
 بفحزيف 5 ناب نم فروع هب هيبق طقس ةتكأ ها

 افاحز ج هب يف ناي ىح املا ل رام ظ

 ةنأف نأ ءفتس يف لبخلاك فاحزلا نم ناعون ءزحلا :

 ىهو يملا عم نيسلا فذح هو نبا عضل لا |

 لانبو لعق ىلا لمنيف نعت ظ
 * جودزملا فاحزلا يناثللو . درفنملا فاحزلا لواللا
 حبلا سكلا فاكرلا

 وم ةناحرلا* رايطلا ةلياقيو. ضرالا لعب تمي
 ' ١ ا ىف انامل نب دقاَحَرلا ةنئاطلاو تاخر |.

 ا يكل ]و يدضم فحل * اهرغو ةانهلسلاك افحز

 ةنكرح لفثو هترثكل ةنالردصلاب دا لا ربا

 عمن دقو .ث

 0 نلعتم ريصيف افلا فذح

 تفخحزلا 1 دقو ةقوحو ز ج اًمحز فحزي ةناك

 ل ل رك الا نيكل رص تدلل
 ا و د يرسل نيكولا لفاتحر ةيابقافا
 رجش وهو )لالاو جيش ران ا راع ولا هَل
 ' امنع 0006 امهيف ل اعتشالا عرسإ ةنال ( هب 0

 تلاقف احر 171 ني دا ل ءال

 +« دالبلا يف معسل ال نم ةنحرا نينجا نان 2

 ات 8 3 مدل 6 وق رج دأكي >ب ى ذا ةنفدحزلا

 دك فوحرلا - 5-0 ىلع

 * َةآعا 6

 18 | قدح ارمو . اهيدلم عضاوم 5 0

 0 _ دل 00 مسأ فحز

2 



 هر

 ىر مث ىحتا هللا يقس أي

 ىتس < ىلا هللا ىعر اي
 قرط ىلع هيف نوفرصتب دقو :رإودالا رخآ ىلا اذكهو

 ارا لِجّرلإو .انه اهيافيتسال عضومال هسرخا| |||

| 
 ا ابل

 لجز باح و .هاالخ يف توص جيرلل يأ لجز تابنوأ|[|

 لوقو. ةباجو_ ع وذ يا لجز ٌبكومو., دعر وذ ياأ ||

 هيف لبق لجز ثوصب لجو داشنا دغنأ م يربرحما| |

 هردفو.ةعفرال ثوصلا ضافختا بجوب لجولا ن دالة

 نم ةعيردلا ةالجزلا * براملا عفترملاب تأم افلا حراشإ |

 ج سانلا نم وأ ةعاملا |و سانلا 0 ةلِجّرلا *قونلا

 فنينيعلا نيب يتلا ةدلجتإ أو ةلجزلا ةلجزلاو تالجز

 لك نم ةملعلاو ؛ ةنم 0 او هي 0 يل ا ةلاحلاوأ |

| 
 أ

 .ريصفلا عيلاو ل الع ةليعبإ ! وج

 شارو لصنُي نا لبق حدقلا لاجرإلاوأ
 رفرحب جزاف تكس لافي .سبت اًمَجَر مججزب مج ١

 ّحْرلا *«ةابلاب يل ,فرحب قطف أم ياأ

 «ر اوما عمسل نا ة ل 8 +« رئاطإ

 ةتدلو لاقي : دلولا اهعم جرخي ةرْرلا ةجّرلاو. هلْ

 عل ع سس يس سس

 ش

 تورم | نانرالا ةفرعضلا سوفلا م وجرلا + ةجّربأ

 باتر: اهريغ بتقس عارف + ىداكتال قلخلا ةيسلا ةقانلاو|

 ريدملاب مهني الو وغربال يذلا لبالا نم مجارألا + همشب |
 ا ةلك املا نجر هلع اما نحن

 لجن اكةارملا لتَجَرلا

 ةعفدو ةّتحتسإو ةقا- ( وأو ) !وَجَ ٌةوجزب هاجز
 رست اجو اوجزو اضبا اوُجَر رمالا اجزو ٠ يقفرب
 .هكمض مطقنا نالفو . ةتبابج تّرسيت جارخم او .ماةتسأو

 ّحَر + ةكح عطفنا يا اجز ىتح رالف كدت لافي
 يا مايالا يحزن فيك ل5١ . قفرب ةعقد ةيجرت يشل[

١ 
 ينب ١

 ةروس يف ةنهو٠ ”ءاجز ىنعب ءاجزا هاجزاو . 5 فو

 هبرجي يأ كلثلا مل يزب هسذلا 0

 الو. ةينغكا ةلكلا

 عا رةججزب 3 همن يا اضاو ةمجر هل عمسا]

 اولا 0 لع يلع وك خرلاب

2 

 نب يدع لاق.هب ىنتكأ ايجزت انكب جزتو. 0

 518 اهن١ فتكا يا عدو كايند د جن : عافرلا

 ذافلا ةاجزإ 1 + ا ىنعم اج دزا هاجدزاو. شيعلا

 أ ريثك ن نم ريخ وجزب للف ةاطع لافي ةنمو .رمالا يف

 رثكلا نم ُيرخ غرفب يذلا ليلقلا ةلطعلا يا وجرنال

 أ

| 

 لاقي . لليضان مسأ حرا #2 ةلوصح وجرن ال يذلا

 ع
 : هأمأ

 0 ع
5 

 ءيد اذان دنا ىلا رمالا أذ نالف نه ىجزا نالن

ْ 

 يربح لا لوقو. ن٠ يا جرم لجروأ 4
 حرا نامل يجرب يقف 1 اكل ثرب ثريخا

 ! كة يا ير فو" قو.سملا 0 6 يا

 (| يف هناثت»|و هحيجزت ىلا ةجاحإو را كل نة لاقي

 لجرو٠ ليلقلا هيثلا ىف و 0 رومالا نم 1

 |[ ةاكترماةع انو ؛ اللف ًاليلق وريس يف حزب يا جزم | ةب

 || نم .اهنع ةبغر عفدنو دراف اهحالص متي ل ةيدروا ةليلقا

 ْ .ةعاضيب اددجو فاسوي ةروس ياسو .ةيعفد اذا ةنيجزأ

 ْ مار 0 ِى ١ انيلع متدقعلو لكلا انل واف اجرت

 ا اياهم ةعن لكلا الفراق لشد ةئئاز
 اند ابحر بحري هيلا بحز

 « < ره ًّ

 ا ةبدجو ةعقدو (4عضوم 0 راع هحهزي 0

 ِي ا هلم

 5 ناث لا اًراَحْزو ١ رحَز رخزيو 0 رحز

 ناب تنس: دالولا دنع ةآرملا كروعرو رج

 اود تدباف نينحلا عفد يف ثدهجا وا بارطضاو

 انالفو .ةتدلو ةمأ هب ترتحزو . رهشالا وهو نينآلاك

| 
 ا
 أ

 ١

 ىهف ربحزلا ف عا لوهججما ىلع لجرلا رو

 اه لربع الو .رحز ىنعمب أريحزت رحز * روصحزم
 | ىنعمب ارحزت رحزتو . ءاداع ةرحازم هرحازو .ريحزتلا

|| 

 م 0 >َ

 0 راحزلا * ةتدلو ةمأ ةنع كارححزتو ٠١ رصز

 ل هه آآ

 ةّدِعب نطبلا قالطتسا وا ٍنيناب قمغنلاو كت وكلام

 ا( ةراحرلا «ريعبلل ةكدوا ا ل يو
 1 راَحزلا ريحّرلا + ليلا نازحرل]ورسرا زلا «راحزا أ

 راي هال/ أ /

| 

 ظ
 | وا

 ا

 ٠
 ١

 ا



 لجز رجز

 لاعَق راجتاا #7 ةيانلا ل يعل ةدحاو ةعكك هيسأ | ج ميس ١١ 2 ا جذاأو 0 1 00 لضفا / |

 ' كنتو اهتيعب اهدلو فرعت يتأ ١ ةقانلا روجّيلا*«ةغل ايهلل اهلا لوح + نا لوقو جاجزو عر

 1 وجر ا ركاب 00 رظلا دنع ةفرعت 0 كادر نع ناكل ىلع ينالب دنل |

 | راما ةفانلاو رجرتىحةدتال يلاةفانلا اضنإ ٠ ٌرايس موقلا جاجز فالتخا دنع ظ
 هآد نم لازنغا مراتف يف ناك 4 لامشا 006 2 م هن ٠ اهتمزب حامرل | جاجز جزا اب دارا|

 ؟ف ام :ابنآلا نم ماج دنلو رنا ةروس يفو رد وا | رهاظلاو . ةلصنملا بارحإو ةللذل ارحل زاا# ضعبلا |
 رديعو واوبمب ذعت نم ٌراجدزا يا ٌرَجَدرَم | رسَرألا * جاجزلا عناد جاجَرلا * د رذم 3

 عرا ابو . ةعفدو امر الِجَر لجزب +ب لجزو ُهلَجْز .قوف يذلا واواتخما ديعبلا ماعنلا تندد .جزلا

 لاجزل او لجازل ا ماح يضورعب ىلع اهاسرا ماكاو. هجز * حر جر "أو جز ز ج هآَجز قنالاو ا شر هينيعأ

 لجّرو هبص ابحر يف املا لجزو .رم 5 لسرا اما يا د .ةيزال لعج يذل ١ حامر أ نم 00 .قارزا اك ريصق

 ىهف ةتوص عفرو بسلجاو برط الجز لجزب لجرلا  مثديتنش تربب نوقاليو ةنوريدبال بر جوجزملاو|

 .زءاف ماعلا را * اويعل ١ موقأ | لجزو لجاز رو لِجَز ةنو زرخي |

 اا دكلاب لسرباط ذا !روهو يداها ماهلا لجازلا ماو | لاقيو : ةاهنو,ةعنم, ارجو ةرجتري اذك نع ةرجق
 الجنا وا لف | هلم ميجلا عنب لجازلاو .رماكدعب ىلع باكلابو بلكلا رجزو . .توص عم درطلا رجزاا لصا
 غيب ويضم مايا ماظلاريد نم لبسي اموا زم دنو تدر اهنطب يف ام ةقانلاو .ةقاسو هب حاص ربعبلاو . ةهنهت

 اهخننو 7 جار او لِجاّرلإو .قانعالا يف سوو رجزي ”نرالفو . هرهتف رّيطتف هب لتاقن ريطلاو ٠ هب|
 يف ةناحلإو بطولا وب ُدَشِي لبا فرط يف نوكي دوعا نا وا ,ةاد# رئاطلا رب ناوهو اهفاعي ياريطلا
 لاعذ لاجزاا * لحام جركسعلا دئاقو عرلا جر ا ناك لكنت ةتمل ب“ كارل ُْ ثا ناف و هب حصا

 لجائرلاو ل زا لجازلا ماح لاّجّرلا ماحو.ةغل ابل | بارغ رجزا ردغ يفو ّيربرحلا لوقو. ا

 اما بعللا الج 31 *ندبلا فيعضلا لجرلا زيهلاب| نا ترجز لاقي . نهكت نالف رجزو ٠ لترا يا نيبلا
 يلاعملا هذه يف ار 0 نوكبو توصلا عف عفرو 2 1 زنا #دعوقوب ترذنا يأ اذكو نك

 ادا نيك اوذا ني دلوملا ءارعش لع لكيلا واكم 1 هل ر جزا يف وس وو ! ةنمو :رجزنأف ”هرجز لاقي :ارحعز ا

 مزاي أهتم عبار أ عنراصم ةعبرأ ىلع 0 رو لك لهشب .ديصلا مدلل ل ىفكئو جاتتويو هل قا هيل بلكلا ْ

 انهوار 3 ىور ىلع 5 ةليق ياا ةغ اا أ اياد ا ىأ 2 دزاف ور هروحز ىعكةر ةر>دزأو |

 ميضعل لوق نم ل باق يفهللا ظعاو ةي (فوصلا دنعو.لع عاف مسارجازأ ءا(|

 عوبرلا كك تاهو صرح اذ ْ رحجازونأو . تححلا ىلا 2 يادلا هيف فوذنملا رونلا هوا ا

 عوممشسأ | لخق تيقررْسا ”مارثو 5 ا ةينك وه رجأز ناز يف قب 0 0 ع ”يربروملا لوق ْق ا

 3 را اهببلا لد قىرعُش تت كازو رويطلا نم وفو٠ ةفايعلا ف هل ةنال ل كي ا

 ملا ربا لصولا نبا نبا وقير ترحل مجالا بام ةرجازلا *روكبلا
 رود باي اريح ةكئاملا دا 1 0 ازااف هاا

 احل ليو 55ه ىلا 1 *روجُر ج 7 4 ا مظع 500 جز ١و ردح را #ةقوست يا

 . اعحونا ىتح فورا ص : 5 ةد>او م يا تاعزان | ةروس قو. ةرما ةرجتلا| |
 ل

 1 00 0 يبت ٠7سم 6

16 



 ير

 لئاقلا انه دنع نوزلا ىنم كل 3 أ

 اد تبرأ | ةرصبلا لها ةغل يف نوُنَرلاَو  باوصلاب لعا
 اد | دورتي ذل قوترلا نوال نر هلركا  ك ظ

 لكف اضيا عئابلا كلذ ىلعو ,دحاو عئاب ىلع“ 2 ردلابفا

 | ةيعيطقلا ةماقملا ف ٌيريرحا ةلعتسادقو .رخآلا نون 7 ةمأ

 ا دارا شو نويرلا 0 نودلاب موق 5 كلوف

 اهبسانب ام زكذل “جنو و1 قالا دعب

 |ةيؤغل

 55 قنا نان النا املا عبتب يذلا وهو نيش

 | لقت لع ع ابلياخ ةأرا

 مالكنم
 دعم ا 4# 30

 هوس

3 

 ةلّكسملا اف يناثلا فالخم نودلأب موننلا وهو ٠

 ل 5 ل ةءاندل اب

 ع ةعاب و نا دقو ةن وب َز يو. ةراهعلا|

 5 0 ا نيب ن وشب # ةمامألا

 سحرا م رع عما اعرشو 3 ذخغا هيلا نبز

 جز

 قل كورد ةديعب ةياغ ىلا ى
 ا

 ا بحاص ةهأ يأ

 ة ا :مض او ظاغتلاو 3

 | تيلقف 0 نزو ذو ىل 0 ميظعل ار غ

 0 ا : اهابق 8 0

 أ
 ٍ- ايو

- 

 ا
| 

 تاز * اهتنبزأت 00 زن سورءلا ةطشاملا تمر
 وي

 وِ ٍِ

 2 لا ىف ايت ؛ترت سورعل ا ةطشاملا

0 
 هب قلع امب ثيش اخون زب دارقلا هن

 ت يز يف نوتدبزلا + نتز
 ةلكيا ةبجز 1 تعمم ام-

 ١ جز "جراب ةنعط الفو. انع اع 3 سب ميلظ

 كياوخر# جر رة 2 . كي ا ءيثلاب ةجزو

 (انيمنت سا ) صرخ هلثمب ةفزاجت وا اليك( عوطتنأ
 اهنال كلذ ذل لبق اريد ةلفلا ىلع رع عمب ةلصاحُو

 عافدلاو عازالا ىلا يدل

 *«ةيهادل إو رصق قر 1 ل ع
 راك بنز ف رتل ري مو ةهأل دا سرتتلا

 ةاجعب يا ةعجزب رم لاقب .ةلبتل ا ةيهبزلا '

 زب ةابزو هفاشو ةلخ 21
 ا
 | ةيبزلاو . ةيبزلا يف ٌةرشن ملل | اوةةفاس يف 2 0 ظ

 زجارل ١ لوق ةنم هو٠ اهرثحو امذختا|

 انيك دق يذلا رع ت0

 اديطصاف 2
 3 زإ ةابزأ يي رن يذل اك

 اميز ىنب اًيرت ةيرلا قرتو.هلجأأ اايبازنلجرلا ىلازت
 0 دزاو# طا 5 يف يشي يأ قازتي وه لاقيو» راكتأ

 أ لاقيو.تارفلا لفسا نارهت نايباَرلا*ةقاسو ةاجتب دز |
 سور

 اكل 0 1 ل ال ةيبارلا ةيبزل 3 + نابازللا |

 000 وا لاا ذاع لاع عضوم يف. ةح

 حر 0 _ عضوم ٌةيس اهورذحي إو اكمال كلاذب تي تيد
 ب عما ب

 ستور

 انا لوقو: مميع قا ىلا ةنلوطو

 نر اا انااا

 انكار دخل
 جزاو .فوطعملا لعفلا فذحم نوبعلاَن أكو ينعي
 اجاج دزا ٌبجاحا جدزاو .اًجَز هل لمج اًجاجزإ عشرلا
 جاجزل او جال او ٍجاَجَر را ١ + تيعل | ىتانذ ىلا <
 | م نم عنصي ب ففاتكو راضكنالا 0 8 رهود>

 لخلا
 يراد 0

 جاجزرو.زاز لا ويعتت ةماغل او .ريراوتل او ىل آنلو

 ابن جاجزا | ةتيشحو 2 1

 جاجزا ١ ك١ هيفا هيل ةجاجّرلا < هيب ةعاللا

 | هئقلعم نم ةرانع ةلوتك تاكل 1 بلغو ةضم ةانالاو

 5 لول ةمادللا نمد تبرش دقلو 2

 حلا فوشملاب رجاوملا دك
 رع

 مذ لالا يف رهزأب تنرق

 حابصملا حابصم اهيف رتاكشك رون لكم رونلا ةروس ثواد

 تاذ / 0 رةجاجُرب 2 17 .٠

 حرا * حاجزا ا

ا دف جلا لعج لكلا يق وق نمو. .عرلا ىحرمالا عشا يأ زل لبسلا خخ لكلا مو كز ظ
 كال

 6و

 | "يتلا *ةلمب ل دارل

 ا 0 ءالاو ا

 مقاس ارب قر رلوط قا لع باب

 ا ا تا ل حل ل ل ل سس 0 ا اس سل 0 ل 1 2 تا ا حل وس طل ا هس حا حس صمم < سم سمس عع ع ها حم سعسم معمم مجم ع هج رح تعد ستطعل عن

 | عئاب حاجزا | * جاجزأ 0 لبس قاد ةجاجز يف

 || لفسا يف يقل | ةدبدملاو قفرملا فر

1] 



 تاز ناز

 برذعلا جربي يرق يف ناربت نابكوكو اهانرق برقعلا اياز ىلا ةيسلا قابعيزلاو يسيرا
 ارنب ا اهي بونحتإو لاشنا ناب ناضرتعما هل 1: اع للاب ال شحافلاذ يبرأ او كيعبزلا

 ا

 ا تد

 تريلا - هجول ارعش 0 او هلوا حبو

 1 2 هيلكس ةبادوا 6 اهل اىفنأو ةيزاح ةرجشو|
 8 هع ميلاد كا ل ار ةارعبز أ *« ليفلا

 نه برض يرعنز زاا*رعشل 3 ةظيلغ ةارعتزي

 ماهسلا نه برض ير

 هناثدحو هتلم يا غيري اعل غز

 بما وا ةلدملا نيعل اب رعبزل ايف ةغارشتزا |

 .ةسبح انالفو اهنقن اقيز اهقيزب د ب ةتيحل قبز |

 ةقوبازلا*لخد تيبلا يفويزنا*ةطلخ ءيثلاب ّيشلاوأ

 هيف نوكب تسيب كيس رغد هبتشا وأ ةنبواز تيبلا تم
 زوللا قم ةترلا ويب ار ف ييرلا ع جوع اا

 ةفوشللا ةقويرملاو|

 ام لاترلا * رمي دقو ريصنلا لياّرلاو لبارلا *ةلبزأ
 لابراز باصا امو .اهيفب ( ةانلا ليقو ) ةاحغل | هله
 جراخما ىلا قلبو تييلا نم ستكي ام هل اْزلا *انيش يل
 ند ون يا ةلابز ريبلا يف امو. ةماعلا مالكن ه وأ

 بارحلا وا هّقنلا ليلا «ليرلا عمجيذلا لازلا+لا
 لئلا هللا + نيقرسلا لئلا * لببابز ج ةآعولاوا
 .ةمثلا ةلبزلاو ٠ ةمقللا ةليولإو . ةنم ٌثصخا يو
 ل.يرلاو نيقرسلا ليَرلا انش يا َةلبَر ة:ازر ام لاقيأ

 + لببانز ج ليزا ليينزلاو لينِرلا* نالبزو لبز أ
 ناكم ةليزكإو ةلبزكا * ةيماعواريغص ليبنزر ةلييثزلا |

 ليازم «جامظوو لبزلا حرط
 تاننثب تبرضةقانلاو اةعدضو ةعن داني ,ةنيزب ةنبز

 «اليكرغر شا 1ع ةعاب ريثلا نيزو. بلا دنع اهلجر|
 ةنبازلا «اوغ هن مولا نيزنأو داصو ةعفادةنبازم ةنبازأ

 *ةيسراف ناسللا نارا *اهنع جرعني .دإو يفةحأ |

 ريو

 هَ ع 2 >2

 4 هك لس د هريس داك ةليزب 6 كبر
 ا

 | تامل ريك يوما اللا خا هاو نال 0 0
 قل

 "ا 0 ةهدو 5-7 ٠

 يلاع قرت نع ءَّذلا 0
5-2 1 1 0 07 

 2 سّوشا تانوبزو
 ميسم زازأو واللا 0 ردو اتاك را

 ا نم ةيرذما دق 5 ةجالا ني ا توب

 تبيلا 5 طش ىلغ < بوو 4 ىحانلا نيزااو د 1

 ةليححاك

 ' ا هلاو .نسنالاو نما دّرتم يد 3 ,زلا 209 ةقانلا

 ماىصا ١ يف لاقو. نر اددحإو وأ: ةينابز ج طَرشلاو

 ةكتملا ضب كلاذب ىسو.طّرشلا برعلا دنع ةينابزلا

 اءلاليلل كلا رسل قو . ابيلا رانلا لها مف دل

 لات شنخالا لاق . دادشلا ظالغل ا ةكئالملا ةينابزلا

 ,ضب لاتو نباز مخ ل لاقو يقابز مدحأو موضعب

 اله فرعت داكتال برغل او لاق . ةبرفع لم ةينبز

 ا ديدابعو ليباب النمل دحاوال يذلا عيبا ند ُةلَعوُعَو

 ةوفد يان ا لاقي . عوف دلا قونلا نم نوبزلا
 7 دنع اهلجر تانذشب عقدت

 59 * نبأ ةلكمو ترزا ديدشلا نيزااو

 ادب لولو درحو
 18 يف د ا 3 كلاب .ةرثكلا نم اضعب اهشبب

 اريك نبغي يذلا هلبالاو ”يغلل نويرلا اأو . ٌراكتسا

 تيرح او

 بواحو( ديل اب دف اهنمم يف كتب ةقان يشو )ثوبَض
 بدلا ةنيرط ىلع يا اراه بسنلا لع دنسم لعفلا نايف

 نوكيف٠ نبل بحاصو رت بحاص يا نبالورمات ون يف
 000 1 يدمر لع ةقابلا ىلا بلعلإو كييصلا دانا

 لوعفم ىنعب لوعَت اممالزاجلا قيرطب رسلح تاذو
 العالا انهالوا كلذ ناكق امعمركذي مل فوضوملاو

 ىلدو.اهوحنو ةبوكر يف ام ةبولحو ةثوبض لاقي نأ يخذنكي

 ٍِ اذأب نم ىو ٠ ةيدالا لها مالك نم. سلف



 رز

 *«بابلا لوا يفرك ذ ريئزلاورب ألا *اهوحنو تار ل ا
 3 ١

 راو كتلك نار1 ا ١ وا ندطم ربا | ش0

 0 كذا |ىنعم انولمعتسي نودأ وللو ةباتكلاو مالكلإوأ |

 زا 0 3 يأ ا هذخاو ١ روبز 6 بوةكمأ |

 0 00 اه

1 8 

 2 ةاريزو ار كنها

 اذأف ب 1 محا 0 لكل ا بّرضب . ىذلا|
 تاس

 ١ داش كو فلق 2 ل تفنحألا لاق تيس ١

 ةنموا .رئزو ريز ج ديدحلا قم عقلا لهاكلا هَ 3 هرلا|

 اعادت ا نو رم |وعطقتف 5 فكما ة ةروسإلا

 رو دكألا قدك خر عض دل أيا ةريزئاوأ

 اذين:ناكرك ورق لراه نم ةَحَنَو نادنسلإلا
 .ةرئزلاو . ةرذع ةيناثلا ةليللا يفرهقل | اطزتي دسالا لماكبأ

 مكان اديع نم ربازلا اهعطقي يل ا ةمطقلا ةماعلا "!

 | ٌيوفلا ارلأ ديد ٌريزلا 3 ركّرلا 56 اهتواعتسيوأ

 ظ روبزما ىنعي باتكل 6 كلملاو ةقرفلا روب ولا 3 ديدقلا|

 اهم م هزو© ريشا ةنمو.ي يلا دوادروءاز ءىلع بلغو.٠ بز جب وتكللا يأ

 رعاشلا لوقا
1 

 روبزلا ةعبابا ل تاسر 3 تارْفقَم 0
 .ةكسلا ةروس يف ةزمح ةءارقو . يازلا ن ره ناقل ركل
 كم روب ىنعيرتز عججألا ىلع ف اًروُبز دوا دانيا
 ا تيار سو ملكي ذلا ل ةيهادلا رييزلا

 | ريزألا * عجا كيسا ورب 3 هذخا + بوعكملا ةيشلاو

 ,ةريشلاو: رثز ج ةآربز يو يذللاو لهاكلا م بلا

 ايار عا تعم ييمصالا لاق. ةنانكلاو ظلال :زر دصمأ
 .ملغلا ربزجلاو؛ اكو يلطخ يا يتربزت فرعا انا لوقب

 نيبازلا ةروقك ةزيردم ضضراو . لهاكلا ميظعلا رب بركاو
 ااونب مث فرحا ةئلث ىلا ٌدتزاف تادايزلا ل م
 اول انف لوصالا ضعب فذمب ةثلثلا ىلا أودر اك هلع
 دسإو . بل امثو براقع تاذ يا ةلمثمو ةرقعم ضر

 ةليعتسيو ٠ لوعفم مسأ رونرلاو .ةريزلا مح يا ياريم
 ةراجحلاب ةيوطم ىف ةرونوم بو ؛روكذللا ىو نود ال

 زاك لذو#و رشوج وأ يشو د ةنيزلا جريِرلا .

1 : 0 9 ْ 

 0 عبز
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 ظ ”جربزو' جرأب 0 ةردقرلا

 ا جريزلا لاشلا راس جابعلا لاف. 054 يأ جَر 0

 ا نزلا ىرقرلا تاوسل ل اهنا عشر نسكت اميااجوترلا

 هةر -

 نيك أ ىدهزلاو

٠ 

 ناتك  وازلا وهو ةيرلاو هيفي رعت حتالا ظ |

 اير هلا رذخألا أهنم نووسللو ٠  5رعاشلا لوق

 0 ويلا دب 5 07 2 مح

 ءددصلا وأ فاو صلا اذا ئدتملا ريس ا

 دجاربز ن٠ رحامر ىلعَن

 | رضخالا ةقاسؤ توقايلاب رت فشلا رهز يشب

 رأ اب
7 

 'رشأ مسوق اب رمالعا

 | يسربألا رذصالا ةروهش كملا دجريزلا عاونأ نمو ةجرا

 جرا زر جانبا ن

 دهر نأ جدل 1 را

 ظ فيذخ ان اقر يزْلا#ةرفدوارقروحم 4 ةغبص ةبوث قربز

 ا ىم ضل وه لكلاب قوي تويرارا مارا يملا
 ناقل | لك ف ىلع ضنانلا دراوت ةرثكأ رفا نم يا

 ةي زابزلا 3 ةريصنلا ةازابزلاو ةازايزلا - زبز

 | بمربرلا*# بردا ْ مزه اوأ بضخ لجراا بزيز

 ظ ةماعلإو ٠ حاص اًطِيَّرو اًَطْنَر طيزي طبلا طبز
 ١ هيحأ بأ ةطلوو :ةتذلو ا يا فلرلا ءارال هطيرا لوف

 ةناطيسلا ةناطبزلا * هأيا اهدلوا

 ْ مو يا سحلا عاز

 ايفا علا عييزلا * عسي و هعدكإا ١ مالكلا ىلع

 ظ 6 »م ىلعنلاو تففحلا فرط ةعابنزاا» بضغلا

 . ةلعب ما ءار !اب عبورلا باوصلا لبقو ( يرهوج )ريقحا

 |ةعبوزلا ب ىقدلا ركل ةكاعلا ضعب دنع عايوزلاو

 تسلا ةئوي علب نبل ع وعز
 || اهيناك ةآمسلا| ىلا عنترتو رابغل اريد“ ئر ينو )راصعإلا

 .٠ ةعيوز وبأو ةعلوز 1 اًضيااط لاقيو» فو دوم

 ا عباوز جاه روثب ادرام ان انأطيش اهيف نا

 "ا

 ئر وا ناطيش مسا اهنا

 نا اونع



 راز دكبز

 دولا 5 انو هدب ضنغ ثيدح لا ىلع انليقا| |

| 

 من
 اطخا كلو ع الأ درب ةنال هوعد تأ اف 2 |

 رار /
 رأو دلا هذخاي ىدح صفنلا هب "راكي 3 صخق 2 ةنوعضل

 كيما كلل ذو. يو كانا ُِ ةنمرظ ا بيل ركضت |

 0 , ري نا وت و ا

 0 ْض نايللأ دابزو.نبللا كدبزو كمه دايزلا#* دابزلا وف

 كرا دمى ول ابر :ىنكا طلنخا لاما يفو . هيف
 نع قع شا ةننوأ ةآطعلاو دقرلا ديول تين ىدارزلا
 لا 0 جروفسم 4 'ديزلاو :نيكرشلل بو

 هدرا قف راهو ان اعذجلاو

 داق دعراا ة ةروس نو دقو 3 5 لوما ل و

 ا ديزلاو 1 هام 1 ز عانم و ةياح 2ع رادلا مد ةماع |

 و 4 3 2 ٍ 9 ,نل ِء 1
 دجوي ماسملا قيفد وحر ىلا ل م يرك ١

 1 2 هس ظ
 رعنل ١ دبز هل 5 أتبو : هيب وادع 00 ١ ءأم هجو ص ايفاط

 مم ٍيرررح لوقو" 2 رالا هبجشل ا اًضيار

 لا هر

 كامانإ

 م 00 اًعدبزا 3 أبو مالكلار اي . نع ةدبز عج شو |

 زااو دب لا نا 0 أ اهو ا ةدزااو» .ديزلا ةّديزلا |
 ودع تمعب زيزعلا ةم ةعأ م 0 ةديز د 3 انعج |

 'ابصضتو روض هنوف اك ضاقت وطلال كاد
 كال ل .||
 ا بلع ىلاذي توف هدمزو هذبز وأب وهو أهر عص 2 ا

 ف 2 0 ىلع أوت 0 ءارعشلا

 0 ع زا

 ضعب اهحدم يقاأ

 ٍراَهَج

 كرئازا يوط
 ام كليلجر نم نظفت

 كفار ثنا يطمن

 يباجملا
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 كلرخ نبيك ند ىدنا كلل 06 موق يع ةناف باوصاا

 8 18 وو انكيفلام نيعلا كلو نقولا
 نناكاهجوز نال مظع لا اذن تاؤعساكو . لوفا ظ

 ١ هاو يدهلا اع 1 اهذِجو ديشرأ | نورهأ

 مم

 .ردخملا 2 كعالنكو . ؤدرطو هيرب مدخحلا

 اهات تمرريش ِكاتبح ول هلوق يف يي ريرحا ١ اهركذ ينل

 ابق هللا ل يااا " تناكو ٠ م

 لا تلا تاق دحأاو دجا.سملا 11 52 الع تكن اانا

 ىلا زو را .ر د ل ١ ةئاعيسو

 000 ترجأو وم ع ىلا كحد

 ىسكلا يداو ىلا لصو ى توريب ىلا نانبل 0
 هيبنأ ج ىلا اهقوف 51 قرح ىدح رطانق ايم 4 اونبف ٠ ا

 ع هللا ترجاأ ىف

 ابيلد كر كيك تورو للا قطو رخآلا|
 م : 0

 نالا ىلاو .ًالاف اهيف ءاملا تدجوف 0
 ر - ع

 ٍِ جرت م ديزملا # ةدبز رطانق رطانتلا هذط َّل اهب

 تمدق نيد

 ا 1 71 0 1 : ١

 جامل لوق ةنمو .ديزل ١ فذنب ةهئاه

 ةدقا ىادلا ىدق ول“ اثر
 لدا و 5

 3 و

 8-5 رج تاجقملا نم ىرخ

 بواقلا 11 ب نال نارأا هن تخلوا ين د ظ رس

 ابدزلاو٠ جا 0 تا ىرج

 الاد هامل كلذ ديرما ةلصا ليوا ا ةعاط

 باوصلا 0 يأ 6 مونلا لب ذبز

 ةلوملا ء ءار أب 5 كاد 1

 ع -
2 

 ماركا ضعي لع هصفإا عتضو هأتبل ١ راعملاو :اًضبل
 نم ثو. هناصغا نم 4يف ريخال َّط عطب ها مركلا

 1 تاكا رو راض كك طعاوت وج نيداولا 7 ظ
 ثب ددحنا ةنمو.د هر يد او 0 دو اضيا ارق زدرازيو

 يا ةريزت نا كيبلع سأب الف اًنالث لئاسلا تددر اذا
 بانكلارتز * ةنع ةاهتو ةمنم رهالا ن نع ةرزو' 0

 اداب اهاوطربلااو :ةراخ اب ماسراّربو ةزبزب

 ظ ا زاو. . عج ةمسج مظع لجرلاريزإو ةربز عمو ةدرت

 ٠ 5-0 وانما تربغ جورب نارعنرا اننكلا

 :رهلل ا لجرتاو.ا ٠ 5 ربوأأ ف تانينلاو قتلا رعشلاو

 ريز نم ل أعفا نزو لع يلدا 0 راجزاابزا لضاو

 دان نم ٌلأمفا نزو ىلع وه وا .ةزمه فنلالا تيلقف | اعيج مهتال بسناج لكم ةفالثملا 2«طاحاف نينالا|
 ٌنأيطاكو رعاظل ُْك لوقلا انكم 2 ٌرعْشف نم ك؟عشقاك يو. ةهنالا بهاوملا ميثم لايت ١ ”ةالزملا اودلفل |



 دز بيز
 دلل

 عامر

 قوف نإوادوس نااهتنو نبق دشلا يف غماص 5 0 || برضيناكو .فئاوطلا كوأ.ءنم .دعب تناك برعلا ةريزجأ| ظ
 | نيعيبرلا تاذ ةيهل لاقي ةنمو٠ بتلكو ةيحلا غثشيكا | ةنيدم يف ةنصختم 70 ابمال ملأ زعلا يف لكلا اهبأ

 زدنا ٌبارشلا تا 1 عيفنلا د هزلا ع 5 ئسز | شربل يدك قلكو 39 ,رْلأ نم عا زه للعم نايل ا

 زعاشلا لاوق نمو .ةنم 8 عئاف هكلم ىلا ابكلم ةفاضا يف اًعْض يفنل اهيطخ دقأ

 زا اب لا طلخا ن ىلعل ةركس ىلع اه رك هدصنب ترءارضح ال.اهيلا رضع نازك
 --ع 0

 ا 0 0 ب ىثالاو بمرلا وذ َرَألااَر |واريثكاًرعش اهيلع ىأر ل3 ناكو تاموةمد فقرا

 ص ةناريزلا هوبا عدد نود ناطسسلا هانا نم عن راكم كلل تيقظ ءار لاففأ
 ١ كاووم )انف ءاتاف 0 ناربش ةلوط ًالجرأ امم دعا هلتنب محا الف ةيعاضتلا دعس نير

 ١ باقق .نحلا نم لجو لاق زا اهو لا ٌةرَرَأ ل اقف | وراث ذخا ىلا ءاعدو هلا ءاعتف ونخا نبا وريع ىلا فر
 ا رتتسا يأ صاب ىتح برأ ل ةدضوف طولا | بهذن وجلا باقع حرم عنما شو امج يل نم لاقف

 | ثبزا ةمسا كراطيش وه ةبقَعلا ةعيب ثيدح يفو . برهو | ىلا اًرع لخدا ىتح ريصق اهيلع لائحا مث.ًالقم هلو
 || لكلا يفو . تاينلا ريثك ميصخ يا يما ماعو .ةيقعلا ااهبلع | اوشباف قيدانصلا بس لاجر ةممو الل اهرصق
 | ىدرجو ىلد رعشلا ريثكلا ريعبلا ينعي ٌروفن مز الك انرس تدعا دق تناكو#ءانبلل اهدوتح تقرا دقو[

 | للي رعشلا نم هبنيع لوح ام نال .كلاذو . هنوتثعو | دق ريصق ناكو .رارفلا ىلا ةجاحلا تعد اذا ةنم َفْل

 005 ل هلا | ترداي اهيلع لاجّرلا تراث املو.هب ارعدضرا
 1 0انلردكا بوركاو | هدير فلكم: هب كتل < اماقنل اف برسلا كلذ ىلا

ْ 

 و“ تاس ْ

 ارتم 2 ادلع رز وم ماو فر ل ي اديب تلاقو 0 .ةعاس< مسيقس دق 7

 ريدتلا لكزلا أ "2تقي نأ بارض ا اطوق يهلك عم تطقشاا
 تاص + ع 2

ْ٠ 

 ا
 إ

 ا جريل ةضنع هأقسلاو . دبل ةبعطا انو هديب هديز 8 لوفي كلاذ يفو . نمو دعلا كالو وسفن نأ

 ١ وأ ام 0 جراح ادبز ا هل دبزو هطزو هديزا اننا روكذملا يدع نب ورمع لوق ىلا اًريشم

 ا

 ةقدش دلزو .ةشفن نطفلا دبز * ادبز ءاطعا ةتقيقحو .هداترل كا ة ريحا دف

 رق لل جا قزق رمت اةديوإو. هذيز ع ممل طاع
 دزاو لجرلا راو كل لد 1 0 علطا ي نم شو اسف كارلا لسا

 5 ى 2 ديمو 6 ددعو را 5 ىلعا وحلا 4 ا

 يعاب علا عرسا نيم او. ةتوذد ذخإو ةعلتبأ ةوث كا و | :بتتعلا .ن نيود دحام بيزا + بيبزلا جئاب بازل

 فال مارد بولا ب غون دوز |١ لوق يف تيزلاو . ةيكلا مف لاك دنا

 الما ابع سلع هادو ابزلا موق يف نويوغلنإو ةايتفلا

 | تق عيدجي شر ا دايزلاو روتسلا ةبادلا امنأو ورتغب ايزي ىرشل الك 1
 نال راطضاللا عمو هب الا كنك ةجرخملا ىلد اهينذا 0 .مثريعب يف سانا لك

 | لوقا . ٍةقرخ وا هديب كانه عيبجل صولا كلذ | .( نينذالإو هجولا رعش رينكلا يا) ترا رغم وب دار

 | ناوبح نم بلحم دايزلا نرا سانلا دنع فورعملإو | جرخت :ةجرقو تدرلا داو ةييزلا + م خرنلا ريغصتا
 .دابرلا طق هل | لاقو هنمعب روتي وهال روخسلاك | ناعبسرلا او. 0 قدش يفربظن# ةدبزو ديلاف

1 
 ظ
 ظ

 | و م سس 0 كم م ع م سس ل ع سس سس سس سس ص سس مس

+١ 



 3 ناز
 : 2 د 0 م ا 0

 اة راوزلا هل وقل ةءاعأ و 0 ا وم انآ وتم مهسيئر وهو ا : يزرع ن : ةوخأا اغلا |

 1 ' داع : |

 ا ةدايزو لوالا ث واولأب ناوزأ أ لوقي مض“وأ | يا ه«رطق اعفار اعرسم ثم 0 ميلظلا أ رز ظ

 هيو خيا غر * ثرصق يفز ملك * يئاذلا يق اهلبق | ارارت + نوت االفو . كد جينلا ًارازو. .ةيئذو ةسارإ ظ

 ”يفرب ِ ذ ناتغل ظ اناطعا 2 شو 2 إو فاخ اًمزأرن لجرلا ظ

 | ل قر :اهدحارالدراوقلا سارا از ١ خلا ًازازتو . اقر هل رغا دن ةسازأرتو را

 يف ين را * صراوفلا بننازلا 3 يو ٠ 5 | روزكا مكن ةعيطت زوزو 0 هز ردق * 0 ظ

 بدنا 0 0 اطار طازي لجرلا طأز
 ا دلك ارا زاك ابأز ىلزت لحرلا ىأر لحما طار

 د2 ر 00 ع

 0 نأ َرَدَعَي 5 ًالعما| ٠ .زييدحأ 5 أ هيلع 2 را * ةلهعا انأز ةفازب فاز
ِِ ْ 

 ةبضعلا ة اير - اك أ " 3 هل ناردنب مذ هلقثا ةنطب ةفازأو
 00 ر

: - 01 
 0 ا عرس اهأ هز تومو» لا

 ل م1

 لء باب نب كرر هذاك اب َزامزب ةيرالا بز ةنم كدازت * رتغت اًناكَأَر كأزي لجرلا كأَز

 * بورغلل تند سل | تزود .بزأ ناكأ اءز بري ايش و

 . رك ١ لجرلاو . تنز ىنعم ابيت ساس ثل أ تا ماعطلاو : انعم كام هأ 0 د مآ

 ا
 ا

 ولا 35 9 ف ! و
 أ 0 بسزو .هقدش يف ةدبز تجر مالكلا ىتح لو الما 5 درلاو : ةرعدا نانو ان 3 ةلكأ

 ف بيز ىتح الف مكت لاقي .اميغماص يف قيرلا ايي ١ يرداال ايحرط لكل ار
 لامثلا تزاو ا كل 0 رز انو مي ماي لووجلا ىلع لجرلا مو 3

 0 نيتلاو كلا بر 0 كلذكو 3 ىعك 8 يزال ا .ةرعذ أيئرت ةمأز 4 حاص نالذب مع 0 2 أ

 اكزنو . مالكلا عي ذبزت اجزت لجزلا 27 امه

 رعاشلا لو هع دهو٠ ار راص عفا ا مي 0 ىت> م 46 اذاكوأ 31 0

 قف هز هيد لب سر 0 1 | رمالا ىلع ة ةمأز

 3و2

 ا قوذ ثتدسا اهرصح ا هب ركلا ثوملا ند ع ارا #7 هر 2 اماكدزا 0

 فلا كتان نكل ترب كفل . نيعلا ثا * لاتنلا ثعارلا * عيرسلا يازييجلا و

 ةبرذلا و لاقي . ثّرلمتما اًبابدزا ةبرقلا تي دزأو اوينعطو كك .ع ف يأ كيئزف لوس ؛ لاقي ا

 أ رعشلا رهحأ وأ ةصا مظع 0 تانرلأ تب دزاف هر ةرأ هم رلا#* رع ذلا ديدشلا مم 7 ا.ه . ةيءاسحح ُْ ياهي زي

 0 ا ترفت :بب بالا ةدحاو ةبآي را * رعشالب | .يرا]و برشلاو لكآلا ةدشو ةجاحنأو ديدقلا ترد:
 أ

 71 0 1 ز نم قرد ١ تالف ل هقر اذ ١ ْ لكما 3 ةيبصحتل امل ات ةلكلاو درع ذلا يا يفكيام ماعطلا نهو

 جرو بابزأو تب أ عنادا ها ارك ,ةلكب ةفل اخيال يا َةمأز
 2 هع 2 ا 2

 ببَزلا # كك 0 و ١ 2 ةغلب يح ]و هلك هذدأ عا دا 0 ا

 15 لبالا فو .رعشلا ةرثك نس انا فو 8 0 طا اخ ا. ىاز 0 َنأَر

 02هو٠ ثعس أو بألا هوك ر ١١ د ٠ نوندعلاو هجولا صاخب ا ْق وهو. 1 2 ةدجحاو |١ فو

 اك. ”يفاآفلا نارا تنب دنه بفلو .ةديدشلا يفاودلا | لكأأ اذا ٌررْفص ةناالا ةطنتلا بيك يح تابنب



 لا بللب راباج الابل ايا باياابوع رمح
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 ىعو ينابملا ف تنييبلا

 0 اعمر اقوه ايوشلا فر ناريعلا

 ةرابع لجحلا باسح يف فرحا اذهو .ةب را هبشت ةميدقل ١ تاغللا || ا

 جانو يزو 5 1 ياز ثاغل 0 ددعلا نم ةعبس نع ا
 لدا الع اك ا نايزأو *:اورأ 0

 فابرسلا وا ّيناربعلا نم اًدخا نيزلا فرح لوتت ةماعلاو.هىحنر| | ظ

 ةور> نم رشع يداحلا فر اوهيعا ور ا
|1 

 أ
|| 
| 

 4 - 9 سهم ا ع 6

 بازو. 1 يت اد تار ب لجرلا باز

 + أباح ةيرقلا |
 باب نم وب ةاز ةباوص فرحت وه وأ: هب بلقنا نالفبأ

 «اهمأز ىنعباَي دز ل دز ادبماللا زومملا فوجالا |

 0 5 قد باوصلا وأ رسالقنا يا تاووذرفالا

 اريراوتلا ىا نونلاب , بنازلا فيحصأ بيآرلا -بنأ

 ةمائز حض 00 يزال اصق 3 ار ثنوطلاد ظ
 ا مضل دقو رب 31 0 بول 7 زد وف ْ

 ديا
 هر ., لجتملا ١ ةماعلا دنعو .ربث لا ربو ربوزا| * عمجا يلا

26 

 ؛ازب لأ بوذلا زرد نم ءرظيام رؤزنإو

 ٌرهدلاو ارقأس كلذ كا 0 رس لبقا مث

 الالام لام كلم الالب ايلا للا

11 11 

 هلوقب لذا هد قو دال 25-5

 ناس افا يو ينك ند ا نحل
 رادلا ندر 2 درطيو ةدقن ىلع كب دلا بساح

 رافلا نس هللا كسَرَح 1 يكف ثبتكي
 را رار ري را يول راى. ةيعلبل لولا د لبا
 06 ب 6 0

 5 نأ ًازي اظيخ ةناز

 شرح اجر ر جأذي ماي جز

 رعد لوهيجنا ىلع دئزو» ةعزف أ 0 0 0 هدأ

 لدم رس 1 نب رم اء رس وبأ ّك اق. تا وهف

 ةدوؤز٠ مليا يف هب تلح

 لكمي ل اهقاطن دقعو اهرك
 م

 ع لما راهنلا ُِ نراعتاو مونلأو موصلا ن أف

 0 هوو مركلا

 ! 1 هذذأ :حأ ب ا

 وفرار لا * للاب هال ما دلا
 جر دوق 5 ةنمو هن لعم نم قام احدس يس
2 

 3 كاد ب ا
 د قبل 1

 ا

 د اعلا 5 ةيسرافلاب هوبز برعم :راعلات يد هب ةراخ احا

 ةئع نو 0 11 0 بامكإو. 0 ,زلا كل لوثثا

 نايا رثكأ يف ةيومدختساو رانلا نم ُرفي ةنال رارفلا دبعل ب
 كمبح يسيحلا ةركانع هب هيبشتلا ٌّى عدبأ لق ول ل اسال

 زو 077 نم 0 راو لو ْ

 ولي يذلا تييلا يف ةوق ا

 مم | شوح هب 0
 لجوملا ليل مان ام اذا الس

 اللف نطيلارئاض داونلا كد دلولا كلذب تئاخ يا

 0 ليللا لا 7 وذلأ كاف هلك ْ لدتنلا ىمبلا مان اذأ م ا

 نمالاح بصنل اب ةدوؤزم نوت نأ زو#و٠ 1 مك

 0 دؤزلاو ا 0

 ا

 هر 2 7
 0 3 ١ :نك ل 0 ريم جرجرتي 0

5 

5 0 

45 ١ 

0000 

 امو اد

 ددرإ در لاو يزود

0 22220 

 يلام

 |ل جذهف لجاؤرلاو ليجرلاو لجأ لا - لجأت

 ال رو لالا كا وعدو
 ةراهخ ط م وق ُِ اًمئزاجب 6 ١ دال كاكاافر

 ا .هئاز ةليلو ”ئاص

/ 
! 



 ا ةنكورا ايزلا لماسلا اذه يرذعل ايده ن اكل مت

 ةميئالمال نم 2 ا بوت سي و هيله ريغ كح وطاب َّ زي دقو ظ

 ادع ىسي نأ مسا ناكف : دراوشلا| طمعو دي|والا ديق بادكلا اذه ناكب ولسالا اذه ىلعو|
 بفرح خو 00 0 00 نمو طيظ ةغللأ تنك كهذا 6 كَ ةنال 0 6

 ظ 000 2 رسل َّك اكد 0 روهمجملا حا ”"اظصأ فالخ انه يالا 0 ا

 |نيقيرفلا نمر اد درا نيبو أب الا ا بااطلا نع الجال

 ةنيترتلا اذه ةداكوفع تلك نر و ةهالادو . هريظن ف اير هتدح ىلع 0 لكأ

 ةمدئ5 2 10 يف ه هباهذل يذنخ ب ا ريغ كلل ذا ا .ةيظع .ةعئم زيي و

 لابلا كنكاسلو تفرش ول إل ب ينتاف نرا ينطوايف

 ططاغلا ٠ نموه قاموف دودج فأل اذهرخآ 7 ما يداوم ناك ذا

 ماهوالا ن ه هيف هيلع نورثعي أم ىلع ينوهبني ن .٠ ملعلا لها ن 2 ه هيلع نيففأو ١١ نم

 510 | مل ثوحي كلاذبو .اهنع يباتكولخمالو اهنم راسنا أ جبال ين 01
 يف ةينل ا صولخم دوهيمل انلذب دق مايإو يننا ك كلذ رع 3 0

 لايجالاو رضاخحلا ليغ ةمدخ#ا كارمن 8 نه ضرف أم ةيدأت

 عبط نم غارفلا بقاص دقو اذه. ةغلل نبأ نم ةلبقتسملا
 ةنس زوق رهش نه نيرشعلاو يداتلأ مويلا عزجا اذه

 ةنسةقف|وم ةيج *فلاوةئام يباثو نيتسو حمس
 ةلاطسإو هرقل او قيحامو نينو نلت

 داشرالاو ةياهنلا ىلا قيفوتلا كلاعت

15 2 

 لوو.سملا ماو

 ا



 ايبز

 ل ايدب ينم غي قو ليلا هذه لجرا ع أك يل

 نروكتف مورلا دالب يف نارلا نصح ىلآ اهيديا حرطت

 يف ةغلاملا كالذب ديرب .اط ةدحإو ةوطخ ةفاسملا هذهأ

 سندلاو عبطلا نْيَرلا *ةبلطن اا. امكاردا ةعرسو ا,ّلخ ا
 دو +: سن كلا عبطلا بأ نيرا اع 2 لاثلا ٠

 تانْبَر ج لعل ا ىلع اهتيلغل ركل
 ير عر * بهذو جار َرةبرب لجرأ ا ةأر ||
 هَ هسا سس

 4 2س ا و فارذملاا 2 2 ُ 1 ةاعح

 رنيدوعم تح

 قارقر هيلع ةبور لاق ير م

 5ك وتس ل بارما

 3 رملا هنأعير :

 ةياراأ 7 ا

 * اهعركر ليزا
 ه

 عضوا
5 

 هني له

 ا

 9 ف : 8 تس 1 ااا ا2252965902ل2 0055

 يبي سيب 227

 ىل والا ند ا_ماف دو هنا

 * (ةدالقلا نم يا)

 ايرلاو ايرلا

 فىاور
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 ءارلا باب مت

 باب هيلبو
 لا

 يدا

 بج طالوت ا يالا ناادبا
 * ةىسح رظنم هياّدر نالفل لاقي. ندا رظنملا يرااو

 اوباقف ةبآَر اهلصا 0 كي ) ادام نم هناك ىلا سام

 |ىا ةدالقلا ضيا ةيارااو. "ئارو تايبار ج(اَنَأ 00

 'هدنع ةيسناا

 | ةبارأ | يرغلل ف لااقو والا 1١ قنع يف عضوت يل ا طم ا
 ملل م1ند ا

 ءاوأل ١ قوف قو برام لا مآ ىنكتو شيلا رإع

 برعل و ٌيرهزالا لاق لاق (ةنمربكا يا)

 دييوبا ركتاو .زمملا اهلضإو اهزيمج ال
 يفو مالغلا ةبار ماو . زرطا ةييصالاو

 راعبإ هيانع ُِئ لع يأ

 ءأ

 0 ا نمةصخ ما لج يلع مام
 وهو رج اكت ناك أاهريغ اهبرس راف اذإف لالا الا يف

 ءاريث 2 مولعل د ا١كلذب تنحاو و ىئس 3 3 : اعوزا 0

 اذه 8- 01 كلذ ةحللا نكم 0 ام كلذ ريغو دراو لاو دعاوتلاو دئاونلا

 لا تاناش راس ليش اد ةيولطم يبل اط لكميف دي الماش ًالماكب اتكلا |
 .ةغللا لصأ نب 3_0 2 اها لع كل ا قايم ةماعلا ظافلأ ف نيدأو نأ مالك ن ريكا

 را

 لئسلل

 || اهارت يل ١ يأ) هذ ا را راحو 0 ١



 ىنر عر

 تضراعف بابشلا َقيَر اط انحدم

 اهعا سلا متاكيف وصلا بانج
 مارد قالو !.4 ةوقولام قاف يل قير زبخو |
 يش عطا مل انإو يا ينط ىبر ىلع ةتبنا لوقو ٠ قابر 1
 ناَقرَرلا فيرحت ُناقيِر 1| * ىمرلاو ةئنلا اًمضيا قب لان
 ُصخا شو قرا ةّئبرلا * دبكلا ضارما نم ضرمل ظ

 .ةلوأ ءيش لك نو ' قبرلا ىلع ا قيَرلا * نم ظ

 هد قويا َرلا »* قور يف رد دقو واولا ةلصاوأ
 لازي)ال نش يزل فعن او هيشأا

 ءءايلا تفو أر لنك نائكي را كبار

 0 دْيكْلا فرط نع ا.هفارطا ةجراخ نانز كربلا

 ةكبر اهنم ةدحاولا . هالعأ يف ةتبثم

 لايران لافاتك لب شال ارا
 . ةريبكلا ةيجغرفالا ةييضنلا تاكوكسالا نم خونو باعللا
 دقو «غرذالا ريغ تاكو كم نم هل انما ىلع اضيا قلطبو

 هايل رعاك كلور تزال ةران تان نئاقي ىك
 ٠ هل ركذ ام لكو . ةبانكلا هذه اولعتسا نيذلا
 ةماعلا حالطصا

 ةنع لاز ةتاكمو . لام [َبَر مري ريعبلا لح مار

 .تبثو ماقا ناكملاب مارو .دعابت ءيشلا نعو .ةقرافو
 ىلا رفسلا دارا نيح ل ف زاملا ناثع يأ ةنبأ ََل وف ةنمو

 دادغب

 ب 13

 ناداو

 يح ةبهتا

 اندنع ٌرمرتال انَب أ ايا
 7 2 7 اذا ريف اًنإف

 تدل انفع مان ايان قم انافايوم 8 يل
 تجر: ام يا اذك لعفا عسر ام لاقيو. 0 انيتأت

 هينا ناكل نوو ناكملا نمو واكل اتنفر ايو: لعل

 رعاشلا لوق ةنمو .يج تعرب ام
 اهرتال ًةءاس هآيلخ اب

 ايقاف قةبابص يذ ىلع و

 ةعقاولا مأر نا كلام نبا دنعو. ةعاس يناقرافنال يل

 مار : :نيلونت ةصقادلا يللا نمد 2 .ُ ةيفانلا أم دعب

 هو.«امدلا نيدلار دب زيشل | ةيقكو .لازام يا انك لعفي

 رعاشلا لوقب هل دهتتسإو . لبهستلا حرش يف
 معمر

 عرللا كِموَر ْق تدعبأ دقق ياس

 ل3 01100 ىوطا لازب ال ا ولَس تمر اذا ي ١

 ب علعأ لوهجلا ىلع هب مدو' 4 نام فاعلا

 هيف ارضنا ماهي اضيا د ميرا جرجا مآرو٠ كضِند

 ةباعحا |تحيرو» 5 ف 5 ا رالف مر 6

 5 ةطسو 0 ربتلأو د ل 0 ناب 86

 اال ظالبخا ىكأ سابلا رهو ضايبلا :صلاختا
 راّرجلا هاطعيف لضني ”ظع وأ روزج نم ىقبي بيصنو
 مئرلاو حاببلاو ةدايزلاو ةجردلاو ةليوطلا ةعاسلاو
 ا د ولا لردع نضايبلا لاما ىلإ

 رج الو لاجرلا ثيدح ْثمحت يتلا

 :ةيلع بلغ 56 و يَ نري هيبلق ىلع ةأوه نا 7

 ال نمع كبكرااذا

 نوبسكي اوناك أم معولق ىلع نار لب نينفطملا ةروس قو ن

 راص ىح ع ََك يول اب يصاعملا بح < مهلع: ب 1غ يا

 وحلا ة ةفرعم مولع 5-85 مب واق ىلع اكتمل ادع كلذ

 الغ كيو كليلع نارو ةيثلا كنارولطابلا نما.
 لوهجلا ىلع لجرأ اب نيرو ٠ ا

 هو عدل ةقاط الو 4 ةفو جورأا عيطيي الام يف عقو

 عفيسألا تراآلا لاف طخ هنأ رع يد

 لاغب كارا هيتنامأو دنبد نم يجر دق يي فيسأ

 نارا * هب نير ع هاذ اضرعم ناذاف «جاحنا قبس

 4 نارلا * نونيرم مو مهتمشام تكلم ةنارإ موفلا

 سو ةلصإو .هل مَدَق الو ةنم لوطا هنا الا فخملاك

 ةعلق نارلا نصحو . قف دعب اهكذمتل اهلا هللا تلف

 فيس ليخ انتصاو ينتملا لوقي ديقو .مورلا دالب يف

 ةلودلا

 جيم ةبرتب اجرا تكف

 رارلا ندي اع د نحرطب



 قير عنر
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 دوربو ةطبَرّوشح ادغ اذا

 ْ زثيوت لك طولا وار: كد جردأو تأم نيد يأ

 ةطئارلا د طابرو 1 2 ةنيلملا هبل قدقر د

 ةطبرلا
 . دازو ان اَنأَعَِرو اعابرو اعويرو اعِيَر عبرب ةيشلا عار |

 لفات 0 بر أ دل اعيزجنارملا اكل ةطنلإو

 لبالاو ٠ - ا ّ - عار موقلاو٠ تكز ةعاراإ
 200 كملت ا لجرلا عيرتو . اهدالوا ترثكو تف

 عارتسإو . اوعمتجا موقلاو بهذو هاج بارسلاو سيو
 0 0 لعاف مسا عن ئارلا *ريغ ةعاتإلا لجرلا ا

 عارك هين 3ث لك ل ظفو ردصم عبر ل ا دج يأ ظ

 0 لاونملا بار طضاإو كلل ذاوخن وزنا ىلا نأ
 اهيك لوضف عردلا . ضو لما ةاوا ءيش لكل ْ

 .وقرب نسحو ةضايي ىلا ندوأ
 ماها جربو ةعب م ادا م وجرمأ
 هيأ رعد كب نونبتا ءأ ارغشلا ةروس يفو ٠ يلاعل١ للإوأ
  عفترلل عبرلا عيرلاو٠ دلال رعفترم ناكم لكب يأ

 جرفنملا قيرطلا وا :ىيرغللكوا غيركم ضرالا نإ

 نكسب نم عفوا قذف عفترملا لب إو لبجلا يف

 طيزك نا طدنا أو هوا ءيش لك َناَءْيَر * عابر ج عفترمأ

 نعاسلا ل اقو تفل ريسلا ناعارو بابشلا

 رام اعبر تيقالت ليخو

 ُرَحّدْللا ىروج زاجل

 ةقافلا 0 # ةباثو ةديدش ٍسرفب اطو وا تيقفلا ياأأ ش

 ةعاجملا ةمْير او . عيَرلا ةدحإو ةعيزلا * نيللا ةريكأأ
 ةعيرس وا ةّردلا ةعيرس يأ خابر م ةقاث ع اوضنا دقأأ

 ع .ه ضرإو ٠ ايد جرو ىرملا يف بهذت وأ نيس
 .بصنملا يطعي يا عير نطمو. ةبصخم يا ملاعب

 رعاشلا لوق ةنموأ

 عبرم ثيغو عبر كن
 ال اهلا نوكت كانه كنأو

 ٠٠011111112110سسسلف كك

 ايل عبَر هَل نس ىتطلم

 ناهدالاب ةسفن غبصإ ق ازتملا يرش

 6م نيو يرد هجيا وع غار

 | دوك اهغوركمدأل اب ان كيو هلب ,رثلا غبر 2 دماج

 *يثلا غيرملا * رافنلاو بارتلاو خرااو سابغ غبرلا

 بئراملا

 سانا تفارو ٠ تفير رأ للا 5 فيرب لجرلا فار

 .٠ اط كتلطو افراق ةفيارم 8 كبار ا فيرا 0

 ىضوالا اكيئازإؤ عيار قا اناا ل

 ةعوعو .٠ _تبصخا لصدالا ىلع اًمايرا تنير ؛ ةفارا

 كش |

 ١ ىناافيرت لجرلا
 | ةنمو. بصضخو ا يف :ةتخرا هميرلا »< اوزاف ةفارلا

 تالق ايفا

 جر ١ ع 2

 * فيرا ةلصاو ريا فارلا * فيرل

 تملا لوي هييقو رراخلا

 .: 70 نادح نم ةلودلا

 رصم فيران

 فاك فلا ل كدنع علا ي ديبع نم

 لينو فير ك ادن نم يلو ِر
 وضم كلاو ناكيذلا ٌيديشخالا روفاكدبعلا ديرب.

 رمل لكل فاعلا يكا قيرابلو ءاقعموي
 وأ ضرالا نم هاما براق ام يال زحاسل او أ

 | رضا ثدح

 ون 2و امدح ر ا

 0 030 0 ضرالا هجو ىلع ألا قار أ ٠

 + ةلظاغ را تففيرو“ فايرأ ج عورزلاو هابماو

 ١ ضراؤاسبو اا لام ا مو الا

 ا

 بارو . عمأل يدا 6132 ل

 ١ ادنعايع كا وبز سفن قارو" ضرالا قوق عنخ“

 ىنعبأةيرتا بار لا 0 قم انا لا قا ارادت توملا

 كل اراب كر صل اخو لعاف مسا وب ءارلا < ق در

 كيسأ قبر“ ةماعلا ضعب لوق نمو. قيل ىلع برش | ة

 | دقيق وسل نم اضيبا قئارلاو بلو اينلكأ

 ايش برشي مو لكأي مل يا قيرلا ىلع ود نمو يف
 ظ لطابلاو ٌر ودصم قبرلا * ٌنانَق يا وعاوز زيخو. دعب

 | دييل' ل اق ةلضفإو كلوا يش لك رمو .هناعال ككاو
 ظ , 1 ٌىرماعلا

 مك د



 شير

 ذا ةنعا هللا رازاؤإ٠ قولا | مهلغو اوبصخا لوهبجلا لعأ
 يبأ لوف ةنمو ٠ هباذا ريعيلا ةعريسلا را ار 1 ر ةرارأي ظ

 تيظلا||

 ادع كروم ريغ كنع ادع

 يقانملا وع كيسرلا سمار
 ده تكل ليحل. لنبلا دعبل (كتزاو نصاسلاو ١ يأ
 زيارات ثرامقللا يايا ع ب بجيت نر كلا د |

 ول

 هللا لطول زرع نال ناد يوبصلا ب عم
 3 ماظعلا نا ا ناك ذلا را رااو 20 :راإو اما را 1 و

 خلا نم بئاذلا وا اعيقر دوسا ةأمراصأ

 قدور 1

 اًريؤهتم ىثم اناسبَرو و 0 لكيلا قفار

 ن.اةياكب مملع#ىلاعا,موقلإو هيلو ةطبض امير و كو

 2 تبا ةزمطا لع ءانلا عدقنب نير لح : نأ 5 ظ

 كوك ايف ىلا ةيلاقب تعدو انك

 ايلا لبق ه هي م نالأ

 . ثاثالاو لاملا عار لدول ع

 ةاقسو ةيعطا قيدصلاو. قوميرلا و ٍاع قزلا م 00

 ريرلا لوفوأ

 ”مسالا نبنود نه اموالم شيري 5

 ىنعب اشيبرت مهسلا رثير * اهيؤقيو يل هتامالم م يا
 لورا ةشير تبن يارئاس| شبر لوقث ةماعلإو. ةشار
 :ماطلا ا اية ع ماج نب هلاج تكن يل تالا
 دلل لاهي عاما داطرا) لاا رفكذلا

 رعاشلا

 يخاف ةلانم مابك فاول
 ركل ). كانج الإ عا خن ل ا
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 رئاروذ لجو: باينإو |

 شار 2-7

 ظ ككاو ثدصم رولا + اك جط ةيكرلا يف نوكت ةيفغلا |

 ْ .هبواقم وهوا ننيئرل اكموقلا ديس سيرا 00

 ظ . . مصاول اح نمو. هاغاو 0 ةاسكوأ|
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 ظ |.” ةنتحير ناطاسلا ةاطعا يذلا لاجرلا ع

 'لوق ةنمو . ةشار ىنعمب ممسل ا شارإو.مهسلا شايترا نم
 ةسو.ةدحإو ةعطقو دحاو تحن ابك نيتءاضتم نيتمطف
 | دقو ٠ ةطبّوفب رغتنسإو ةطبرب "ممتعا دق يريرا لوق'

 رعاشلا:لوق: يف ا؟نذكلا نع اهب. كي.
 | ممسلإو يشنرملإو يثارلا نوب ريفسلاو لعاف مسا شئارلا

 طبر

 شِإ 0 0 ا اير 1 57 ع رخافل ا قابلا

 0 رئابرا ج شرا تارا دب وديؤطا قيل اطل |

 ةجوااو نينذالا رعش رينك يا

 شئار ةلصاو .افعض شيرلااب هْيش ٌراَّوْخ ياش

 *ةشار ةقان لاقي ةفيعضل | ةشار +١١ كئاشو كاشك

 ا سوا تيك قبو سر لك تكا

 ىهو ةتنيزو رئاطلا ةودك شيرلاو قرولا ريثك

 ج ةشبر ةد>اولا ١ ناو لا نم ريغ ارعشلا ةلزتمب هل

 بد#لاورخافلا سابللا ضيا شي رلاو شاي انفاق

 ىا اهسالحإو اهسابلب يا وا اهشبرب ةئانيقاطعاو انتا

 لبالا ةفسا يف اولعج كابح اوبح اذا اوناك كولملا نال

 .سرف مرسلا ذو: كلملا 2 هنأ فرعي ماعنلا سشير ٠ يلا

 | الع «يربلا لئَيِرو :موصيغاك تايث:نشيزلا:تاذو.

 اجو ! او نينذالا يف رعشل | ةرثك شير ) اوءاهبده ةماعلا |

 1 «ةداصتل ا عضيمل ةقللاباوتنو شيرلاةدحإوةثيرلا

 |نعرإ جلفبر سواتكرل اود قل اهيرااهواو ىتيرألا | سي

 1 اف قشيرملاو .هأيلا 6 دك و

 61 ميلا يول ا 5 يدذلل ماها

 رعاشللا زوق هقلعؤت .رئاطلا له

 غر ةيعض نع يوقل 8

 شرلا ن ءا_ميسلل يا

 .موقوا لاموا5 "يش ئأ نشب

 ا ولا درتلإو م | ليلا مالا ايا ا

 .دقل اب صمم جدوطأو سلصلا فيعضلا لجراإو

 ةتليلق يأ ملا 2 ةقانو : فرشلا ةمالع هيسأر ِ

 | |يا نيّقنل تاذربغ ةالم لكةطيّرلا < ظبر



0 

 انا لاق ٌهتبر نا يذلا كوخا
 بال هال ناو

 ارا اول اقف فل الا اوتحلا ( ةيانكأ اب لعفلا اولصوا

 نآكرهاظلاو .شيوتنلا توب ةرابغلا ىفاس لع
 هيلع اولخادا ريمضلاب لصتااذا:لمنلا ناذتس ل ك1
 الو اًبير ةدنع لعج يا رمالا كبارا اولاقف ةزهظل |
 ليقو .بير اذ ساص يارمالا بار اول اقف اهوطتسا|/

 0 ف يبا ارا يق دعو ىنعمب يبارأو ارد يفبأ ادأأ

 تلق ةتنقيتسا اذاف .هيف ةببرلا ىنهواو يككش ياأ|
 اذ.راض لمالاوا لوتزلا بتاراو يبل يبس سا

 بفيس دوعي ىناملا لوقةيمو .ةعرإوةقلقا ةباراو
 هب ناكل مد 5 ةاودلا

 ماكلبازإإاِم ِى رد أ

 ديوطقلا كللزلا لا قرت ليد
 بيرين 6

 ةيهنا هب باترإو .هيف كلش ابايترا ءيشلا رم بائرالا
 : ةيبرلا كيس عقو ةبارتسا بارتسإو .ةيبريبام ةنم قار |

 رهدلا فرص ببّرلا * ةيبرب ام ةنم ىار هب بارتسإو| |

 ينام لكت ايثكلا يفو . كذلاو ةمهنل او ّءظلاو ةحاكاوأ |
 هب دآرأا نأف نونملا ببر اهيل وهف بيسبر ند نارفلا ا

 ٍيَّيْلا سود يا لوق هيلءو.رهدلا ثداوت |
 جوتن اهببرو نونملا يأ

 عزي نم بتعب سيأ رهدلاو

 اف لصالا يف شو. ةممتل|و ٌكلشلا ةبيرلا
 تيرا مرق ىلا تاووقما يقر ج اهيارطضأو
 ةبب ,رلا يف عقوُلاو ةبيرلاوذ

 د ةلمج ةثارا ةثارإو ٠ نيل يثلاو. ايعااًيبرت سرفلا]

 ظ 3 ) اونكاذا ةبيرو آًبيَر ةبيري ةرما ةبار وا ةجبرلا ةشوا

 (ةنع تشن ام خلع انك بأ أر اول انف اهوقلا او كي مل اذإو

 .أطبا
 كبقعا قلع كر للا ةنمو# ةطبالاو

 ىتع الإ لوق هو . ةلبلا امنا ما كلذ ّنظو ةبير هيف ال دعم ةبارإي ةبارا

| 

 3 ك 3 ا
 ْ ١ فكل ةنه بيرتو ٠ ةمرب ام ةنم ىار ابيرتدب بيرتوا|

 | سننلا ف

 لورا دور عاطل عويسم رين جلا كلا

 و ددم ث تمير ن1 دع ثارتسأو ا ةثا ار مكر

 |كبزلا او ٠ 5 كا

 أ اهتراج كمه نم اهتم ىلا يشع

 دكا هيد ةباوسا ١ يشم

 ا اعنر 0 0 دعق ام حاشي نا تلا نإ د ةليلا القوز

 . ةمنانلا هيف رق ارد : يذلا نرامزلا رادقم يا ةحتافلا 1 رق

 ظ (|لوقي.٠ ا نيعي ,ردصللا ناد ام دفعا ةلفدعا مهضعلو

 وا كلا ام تبر. يا ملكتا تا ينظعوأ عقسي أم

 ' ةلعف امرادقم يا ا لعف اثير ةتلهءأو ٠ .لكتا نا ثير

 | علخ اغير ةتلبعاف ىلوالا هتماتم ك' ٌىريرحلا لوق ُهنمو

 | ىهو .ولسغو هعلخ نامز رادتم يا هيلجر لسغو هيلع

 ظ كا مد مدقم 0 2 ةهورجا ردصم لالا يف

 ظ تبهذو ا مدقم تنج كلوقوخ يف ميلا قوخو

 | قفتسم لتسي ا رثكاو .اهعقو يف يا ملا قوفخ

 ظ |.مالسلا نم انِغرفاغي رآلا ؛ هدنع تثيل ام ون يف غنم مالك |

 ٠ عع لو ةنمو |

 لذته مقل ال رح سنن يلو

 لت اغير الا ميضلا ىلع

 رظلا ا كيرمو .*طبلا ثيرلا ٠

 حور يف ةتاوخأو جيرلا
 دعابت وا ىحرتسا اخوبرو اًخيَر خيري لجرلا خار

 ةنهوأ اًكيرت هر + امهض نعز مع ىتح هي ذخم نبب ام

 *برضل اب ٌةونهوا يتج يا هور ىت>انالف اويرض لاقي |
 يف ركذ يو نرفلا فوج يف جئاولا ُنْسطا رظملا برا

 جنسا درملاو رع ركلا جرماو .خيزم

 0 دور ج لبجا نم ةقانلا فرحنا ا
 يوبطا ةنب كذو ١ يا بادو وم 5 هرو داب

 ني

 ظ مي اويصخا لوهجما ىلع ارب ارز نورارب :موقلا ربِ
 ْ .تيصخأ دالبلاو. نس | مب غاارببرت موقلا رر + نمسا

 أ

| 
 ا

0 

ٌ 

 ا
 ا

 أ

ٌ 
٠ 

| 

 ا

ٌ 

 ا

 موقلاَريرو كر نع تزيل قو ب لااا كلو انيرت لجرلا ثرتو ٠ كب ًأطبا ام يا كنارا ام لاي



 يور

 ةيوارلا ل خلا ىلع موقي يأ وار وهو: ةاورو ثووار ج ْ

 ريعبلاو دا اهيف دوأج ة ةفاث نم ةلرملاو يو اا كي

 م يذلاو .اياور ج اهاصا وهو هيلع ىقتسي راحإو لغبلإو

 يأ نرالف ةيوار وه لاقي .رعشلا وا ثيددملا يوري

 ا«تسيناخأل ا المعلا | هيف هآتلاو. . ةرعش وا ةثيد> ىورب

 2 رلاو ٠ هيسورملا زيكلاو,بدذعلا ةانللإ ةاوولا

 ل لوا ةلورا جرجعبلا ىلع ةعئمالا هب دقت لبح

 ظ زجارلا|

 5 و ر مضعل قوف 5 و هّيغأ اوناكم ونلا ام اذا يلا

 4 يصوت الو ينيصوت كانه 0

 *دآور هل لجر لاقي .رظنملا ن عنو هجولا هم ةاّورلإو ظ
 يفرغ نو لدلا# اولا * يورملا ريثكلا هللا ىورلا |

 ' ناك اوس هفنلا نم ةيعرفلا ةلّكسلا نم لّقني ام ءاهغفلا

 ليوق اذا تمل بة ادق قلقا وا ةفلسلا نع

 ابك اهب طيستلا ةدلا راك
 ضر ئذرملا يف اول اق اماوإو هلا اوبلقف ٌئْوَر ةلصاو|
 اني القا ثرعلا ةيزولا < فطوم ةللمإ عل |

 1ص ىلذوُر كلئيبل

 . عقولا ةديدش رطنلا 0 .اختلو اذرو از اهيوف

 | ةديصقلا هيلع قبب كيسان فرمنا وه يفاوقلا لهأ 2

 نيل ةزما لوقف نه جللاكويلا سم
 ل زنمو بسيب> ىَر َركَذ نم كلين انق

 35 0 لوخدلا نبب ىوللا طقس

 يور 2م اهريغ يف انكمو ةيمال دم اهمنأ لاقيف

 ووحنو نءذلا نم ةيقبلإو ةجاحلا كي وَلا < ورم رينكيا
 ردصم ير * (أدر عجار ) رومالا يفر كفنلإو رظنلإو |

 نإ ”مساو ردصميِرلاو .رطملا ىنعب ةليعتست ةماعلإو
 برا ةرثكو لاخلا نسل ا معن عت رهشل ١ ىوترا

 لوق ةنمو . ةببطلا جيرلإو ناررلا ثنوم اهّرلا * ةعنلا|

| 

| 

 8 رع ا

 ا

 يه 8
 جنب | اهارمو اه

 م ءايا ةرود)١ لل هيف "ا 0 مسأ كرو

 نفاد ن0 نينا6 رق ها مس اهمزعا
 مك؟

 يبنتملا

 ظ 0 تع لففأ واوا اعمجال عم مسا ىو ليقو |

 1 ليق لبق. ص ١ يذ نم نماثلا مويلا وه ةيورتلا ميلا

 نالوا دب ال: كا نم هبف نووتري اوناك منال كلذ هلا

 || لع عاجلا هب دعب ”لبح ىورملاو ٠ لعتسا رشاعلا فو
 ىَواَرَمو وارم جريعبلا

 رز

 ىرا

 د را ْ ل

 كر نءؤدلاب نيتنمدل | ىلع فق

 لاذ باح رةنجو يف نا

 رانطْي اذه وهو يونرملا يأ يراا نم م نالعف كارلا َرلا

 اكابر ىنالاو. اهريغو ناصغالا نم 5

 ْ | اونو ماع يب اذالز كي ليج منإ 0

 ْ ها فساد كلل | لوفبإ

 : اههسر يَرع نابل عفانق

 اه ءالس "حولا نض اي يح

 ١ قم لاقيو . رم ؟كتتبلقف ةبؤر اهلضا ركل ة ةيرلا

 ْ اك للا نم نووترت نبا نم يا ُر

 هضاب ةبورالا*ز طاب ةكزلا لئيتسنؤلعونلا ١ك ا او. ءآكلا

 ظ ب5 مالا هرم ها وعول عقل لكلا
 ١١ يلا اهوغداو 1 ةيناثل | واولا اوبلق

 0 يل ةبسانل ىلوالا واولا وردك هلكل ا مال فو

 لع ىورأو هللا اكلذرا اذا ليعافا نزو ىلع سوار

 سايفلا 0 اهالكو ةرثكلا ل١ ثدرأ اذا 1 تروا

 اديب ديب كيذب 0 سم ١ قاجلإواةزغك عم لوألا ن ءرال

 اه دعب ىف

 ١ ئكر رددم ةبورنلاو ١ ةلعسم نب ديعس لاع عفو

 ا فرع عسأنلا يو هيب ا قركذتبو ىّورتب ناك مشربا

- 

 || +كسأر يف ىلع مالكلا ره دقو ٌهآر بولقم هكر
 ”0 0 كالهابرز فاغاوتو# . جف
 1 ىنعك ار نم مسالا هىر 1 دع اعنا ةابارم

 ةعير:
 و

 او اياز

 | | دوإو تيرلا يف ةعقواو ةككش امير ةمرب بار
 ]اق .فةهركبو هيرب امة دسار .انالفو .ةييرلا' هيلا
 راسل

 ظ
ْ 



 وز

 كلا لئارلا * اهيف لور

 مخ نوكت لب سارضالا ةنبن
 هلا

 لئاز لاوزو.ا
 تماودلا باعلو ةروكذملاّرسلل ل ئارلا لوُوايلادخةغلا
 +تباؤدلا باهل ل اولا *«ليؤاوزر جرف ابك

 ىلع كيد ةدئاز نس ل رط

 ىور

 كثموم ةيمورلا * ةغرافلا ةنيفسلا عارشو رم 5مورلا

 ا اولاو يفور ظ مو رثل دانا نما قب بادخال ن م

 ا 3 5 3 ل
 ا ند رهشا نم ىطظعلا ةيعورو ياور ج تويبلا ا

 | لاعتسالا يف اهئاي فينخت بلغيو ابمدقإو ايندلا

 1 تالا مول + ساينلارع ع "ىلامور اهلا ةبسنلاو | لحما نو. ةعطقلإو باعللا ريثخلا لجرلا لَو را

 فيكشلا ْ

 لجرلا مور * ةدارا امارنو امْوَر ةموري ٌةمار

 ,هلعح نالفبو انالفو. ع ١ يورث

 < هب زب : امٌورت نالفب لجرلا مورتو.ءيش دعب ءيشنالا

 . نذالا ةيحشو رد ١) * مَوَر ةلصأو 02- 6 ماراا |

 ةكرملا ضعءبع ى حطنلا ٠ نع ةرابع نييفرصلاو 119 لا دنعوأ

 نوتك ايها ةاقفم ةسانخم ةكرح نعوا ا اة

 1 حوتفملا ريغل صلو ٠ عم 1 كلو 5 4 ال ماهشالا ْ

 .ة[كفلا تهاذم وهو :اهتنحل ضيعبتلا ليش ال 0

 نذالا ةيمش مورو .تاكرحما عيمج يف ةنوفلطب روح إوأ

 .لاقيف هايلاب اهدحاو ىّرني سانلا نم ةئاطو اًضيأ
 ةقرف أضيا مورلاو  ةيغز خرلا دحإو يف للقب اك ييورأ
 لاقبو طسونملار جي ! مورلا رحيو . ىراصنلا بهاذم نم 5 ا

 . ه1 بف عيدجي عقنتسم ةمارلا * ضيا ضيبالار جل هل
 بيطلا ةارعشلا ديف تمجتل دق ةيدابلاب مضوم ةماروأ|

 لااعلا ل كلذ نءو© .هناكمأ

 مار ما ' ارا أوصت ال كل امو

 |ووح '!فرعنال دبعلا كيلع قع ْ

 نيتمارب ين اا للا ةنمو ٠ هك ابنعاب ةنوني دفوأ/

 يف تنللا وهو ملا تباط ةأرءا نرا ةلصاو انت
 تبلط يذلا لاقف كانه دجوي الوهو روكذملا ن ىلا

 بكرضشإ الغم ةلوق 2ك 5 يس نيتمأر ؛ ين اًانتأ همك

 طظنلب هل اع 4 اعتسا انثكاف ٠ 5 5-5 كميح ّينلا بالطيب نملأ |

 رعاشلا لوق كلذ نمو .رعشلا يف ةينثنلا

 لق ةأعف نبت ها ٌرابدلا نوب

 ٌرطتلا اهب ل ْ

 ١ شير هب قصلي 3 أ ةمو دحأو ”يعورلا * مهسل

 1 ا

 ةيار فدو: ثلا بلاط

 أ 301

 ا ندو ٠ نيا ىوشه تركو دكلل ةنوايعتسإ نودلوللاو

 ارعاشلا َلَوَق تكلل

 هل

 ةنيه ثوملا دنع دئاننلا 00
 رجس

 سنذنلا مارم دنع تموأإو 7 ىف

 فارحنإو 0 يا ما

 * ٌُنوُوُر ج ةذغلا نور ارش ىصقا نْوَرلا
 [ جوملا نارا ءينلا ظعم ة ةنورلا

 فاصولاب 0 ةفاضال اب نانورا موبو.مايالا

 دو ماتور هليل ذك ف لوا

 رم ع نالفل نو اوديو

 |. ةنان و راه م

 زووم 0 يأ هب نوره وهو

 دور يف كسور !أو دنوَر را

 هيرو ترطب اعاز واكف وو هوو كالنار

 ا مضبا 134 536 مااا اعز ا غرالا

 ضرالا هجو ىلع ةبارطضا

 (هناب ةمالو واو ةنيع) ةياور ةورا ثيدحلا ىور

 ..(اب مانا للوكاها ىلعو. لبق لبا ةعورو :ةلقنو هلجح
 ىفتسا موقلاو .طقسي الك ريعبلا ىلع هّدش لحرلا ىلعو
 ٍض

 م عز 9 - ص

 ا (اب ور املصا )ابر و اير ىو 2 نإللاو ءاملا 6 يورو“

 تأ 1 000
 رجتا | يورو ٠ عبشو بر* ىورو

1 0 
 رعشلا هتيور ا 0

ّ .: ٠ 
1 <2 

 || .ثلر 000 ل 0 حهتليح ةيورت

3 

 ن.رجتل | رين الج او ةعيور

 نبللاو 0 يل ا فلم تيان ىو تلا

 لبا ىور لاقي . للنفنا للبإو . هيسور ىنعب ةآوترا ظ
 #3 تءظلغو كديعا ةاصاقمو. لفناف ةلف يأ ىوتراف |

 دانسالاب ثب دعا لقا نيدحملا دنع .و:لعاف مسا يوار رك

 راق ا



 لور قور

 اريح ثيدحلا 2 2 مكاو كنا ارش انك ل زب ٠ 1 ةقارا قير ةقار اولد ٠ قير“ 7 لوقب معو جاوص

 ةقاورأ كيع ىنلأو٠ انطادشو ةقور ناطيشل ا تدلل لو م كم ب و

 اهقاورا ا 46 ناوهو. ةرشارشوا اقارا 0 2 عبراا يردي

 ظ هآنثا ليللا قاقراق' ةيفاصلا أبهأي هوأ اهبوو اهرطم يأ 1 اقاخ هكر اذه بولق م أو

 ةدلاأس يأ اهقاورا تن او .اهبناوح نيعلا ن هول :ةئلطظا| م 0 طلا قئارو٠ وي ا ىئارلا

 ردرافلا ةعرشي يذلا عرلا سرفلا قؤّرو . اهعومد | * هيف حنت يذلا ءاحلا ىرم ةنع ىنصي ام ةآبطالا دنع
 ةسراف لعفي ل ن راف . قّورأ سرنلا كلذو .ىذذا نيب قوري يذلا بارشلا ع ةيطابلإو ةافصملا قوُواَرلا

 |لوطن نا قّوَرااو (هل د يا م 3 وهف كلذ طاطسفل كتم ؛ قأ ىرا اد قاد اورلا *«| مميعب ا 5

 |* .نانسالا بياعم نم وهو ىل 1ذسلا ىلع ايلعلا اياننلا | .قْؤُرو ةقورأو تاقاور ج تيبلا مّدقم كي فقس وا
 '01 1 او كورال كلكم ةلفورلا نك كبل دق لع ليلاس انك قاؤزلا رفا قو

 ا” اان نيجتووبسا هدا ةةةاؤ دارا ةبتقلهفارزو كيلا قو2 ار انوا حراما قلل
 ”مالغ ل اقيو .قئار ءوهو 0 ىلا ةَقوُر نا مرا نلف نوما ةيعاو فنبعلا بجاح اًضبا قائرلإو
 امابقلا لواقيَرلا *«اًضيا ةقور داوجو ةقوُر ةبراجو | ىنبز ذيمالث نوقاورلا * ةبناجو ةمّدقم لبللا
 فقطل ياا قوفا هلو دوب ق ةطيعو ىاورا ف الشيا ناك ةنأل رفقا
 |2117 ىركت لالادإلا نم ”ئضخو ١" ”قرقلإو ردصم قولا + انتل او ريدقتلاب نودنتعإ||

 17 يئابش نعاهيلا تعنش | يتلا ةنقش يا ةقاور تيبلا نم 0 هكا لدللا ندو

 |ةيودبلا ةماقملا يف يريرلا لوق ةنمو.ةلوا نامزلا قَرو | لاق ٠ ةقنورو لوا بابشلا نمو.ايلعلا ةّقشلا نودأ

 مربولا لها ةروا#م ىلا ربع يذلا يفامز قبر هي ثلم بيطلب

 ةلصإو . بسب ”يشرطملا نم كببصإ نا اناا 0 ل
 | اهلبق يتلا هلا اهيف تيغدأو ةاب واولا تيلقف قوبرإ لئاز ِظ كنلع تابشلا قرر

 اد كنللاف لاقل كوز اكد طق دقو | لاظ ايا هقولك آ موق ةنمو .ريعلا اغيل قْوَرلاو
 وذ قورألا * قولا لبا نمو .ةلضفا ءيش لك | تاوذ نورق لكاتن اك ةنانسا تلكات ىتح ُةرع

 أب هلا ايانثلا لوط يا ) قورلا او( نرذلا يا وترا قورلاو يداهلا ىلع مب تح ا ةرثكل ةنم لأ نرثلا

 02 ةتيورتلاو ٠ قو 3 قرا داو لكنا زك ا مهوطو اعلا ردانلاا نك اولا لا
 ” 1و لودفم ملا قورلاو :احابض لكؤي ام ةماعلا | قاظي ال 0 كيبلا دقو قاورلاو كباضاا

 ْ ناروال يأ قّورم يئاصلاو ديسلإو ةهو ةلاعفو لجرلا 0 طاطلإو
 كورلا ةكورلا *ىدصلا توص ةككوّرلا كور ١ سنتلا يأ ) عزنلا سنتو بجتملاو وريغو الا نب

 ا ةبدادغب جوملاو ( عرتلا در دانا راسك 0 3 57

 0 10 وا لوبي ىلدا ًاليورت سرفلا لور - لور جلاد قديح كل نم لدبلإو لضفلإو نما / ]و ةءابجلإو
 ْ ' | نال لوصولا لبق لزنا لجرلاو .ةاخرتسا يس | هقاورأب رو . ةهظعيا نِيَقْوَر ثاذ ةيهادو. .قاورا ج
 هسلاب اكد وا ةلاهإلاب اهمدآ ةزبخلا لّورو ةودع دمشاف ادع ةقاورا ىف لاو .لزن امعو.اهكر ةبادلا ىلع
 اا رن راك وا انين | ةقور فلات كرم رح كب ين 511 لقاك

 را



 حفل

 عئارلا كتوم ةعئاز 7 عاورو نروعئار جونعامت وا|

 دقو : ةنم ودبت ةرعش وأ فعلا ةعئارو 3 جئامد ج

 ةعئار يف سهثل اك وه لاقي . ةرهشلاو حوضولا يف 2

 عاَور ةقانو .ردصم عا عاد دولا «راهنلا ةعئار يفوا ىلا
 . *عاورلا قونلا نم ةعاورلا * ةّيكذ ةعيش يا داون
 عْورلا * ةكذ ةميشدحا داونلا ةءاوز .ةقان لاقي

 قور

 رعاشلا لاق

 لس ناك د طاع كا عج
 بلعتلا غورب اك كدع غوربو

 بهذ يا لبق . مهط١ ىلا غارف تافاصلا ةروس يفو

 نمي لسع دقو . مطيع كما ةلضاو ميج قاملا

 | ءاجخ لها ىلأ غارف تاير اذلا ةرو ك8 ةنعف انزع

 | ًاردنا برضل,|ب هيلع خا خابوب مهلا لا“ يأ. نيس يل

 0 اكرر بروما ىعع أب دي . عينا

 قرا
 موطخ عورأأ ُُق و ا ميداقم

 نامي نيترفشلا قيقر لكب :
 باقلا عْوُلإو
 ( تف أب تل 0 كلور ”خرفا تب نا 4 ةنمو٠ .لعلاو

 ١ جرخ يا٠ جحا يف نعل ٠ د ل3 هذهأن ةضافا كردا نم

 .ء لاز يا كباق نم عزل
 خرنلا خور رح نم تل ةناكتفمحتإو كل بهذ

 نهذلاو - 3 وام عزفلا عضوم وأ

 فاختو أ عاترت نيش

 فلاي َكعْوُر رشم ةيوعم ثيدح يفو . ةضيبلا ند

 رف ناتو كعورو نرف عورلا ج ردا يأ

 مسا عورلاو ٠ ل داشلف نكس .كساررسالا ل 0

 رظنلا ةراهججو نسحلاب 3 *! يذلا وهو عورألا نب
 ةقانلاو ىلا عورألا كون ءاعورلا د ةءايشلاو

 يا , ةمعملاو ةءزنلا ةعؤرلا * داّئفلا ةديدك

 .ويعاجشا وا ورظنم ةراهجو ونسحب كببجتل نم عورأ

 | عاورا ج ةاعور ىنالاو ١ دا ىفلا يذلا ميخلا لبق
 ةسارف قدص وردص يف ىف 01 ل عورْاو عود

 نحت هنو فوذكا هبلق رماخ نمو . باوصلا ملي نمو

 رعاشل

 أ وهو تب ةنماوت 1 نم

21 1 

 ا تك قس 0 نرغال ن

 ةفيعصأ وا عزفلا عوُرِْلا

 للام انور اَعْوَر غوري بلعتلاو لجرلا غاب. ٠
 داو 5 .ةمب انك دارك 5 و اذكه بهذو ءيشلا نع

 ا اع 0 0 را ا ارأو: 90

 0 ناكملا ق قّورو' ام :رمالوهو ابيه يقل عفر تلا

 5 ءلا قرات ةيفوكلا هما يف يريرم ا لوقة ةنمو ْ

 ةوصا | ىلا هبتا ضيرملا قّورو ٠ موهتلا آلا َى مو ممم 0

فقط يا قورت نولوقي ةماعلاو : يقوأَرَم 3
 ُْ ًالياق 

 1 غارف ةادحا تاّفاصلا ةروس ا ةنمو. ةبرضل 4 هيلع

 ا ةغوارو.أ سل تو :ةذب راس ها 2

 م 0 خئار قيرطو .لعاف مسا غنا

 ءاورلا * باعالاو لجرلا غار نم مسا غدر

 ظ 5 عضوملا يا نالف ينب ةغاّور هذه لاقي. . عراطصألا

 |ةرثكل بلعتلاو ةعاابلل لاغعف غو

 ظ ةقواتولا 5 5 اعلا دنعو.هناغور

 انو ةايحلاب يا ةغيَوُرلاب هذخا لاقي . ةليما ةرغصم

 | ةغاي رلا + ضال ازكي واولا باب خاب رلا * غو ا

 . لليضنت مسا غَورألا * موقلا ةغاير هذه لاقي. ةغاّورلا

 غاترإ را . تْغَرَم اغّورت ةيادلار حت غكرتو

 ارلا # ةبلطو

 نا المي 5 نوعر طصب

 خي ١٠ نالف ل 3 دا -30

 ف فارب فار

 ةمحرإ 0 ةفو 2 * ةفآ ارلا نم سيلو

 .ةيعا انالف يثلاو ادم اكدر ور ىوررب باريشلا قار

 ةيورن باد ثلا قور * الضن هيد نأ: زافور هيلع قارو د

 هس نالفلو .ابنم دود ١ ىرتشاو اهبعاب ةتعاسو٠ ةانص

 . هتقورَأ ىنلاو عغلظ قإ اوك مظا لوللاو .هبايث يف

 (ةداوم) لوق ٠ هيف كر ل ايي هقأ ادر ناك ةقوا 3. ةقوارو



 ضور

 1 نير عرقا اقرا جال ا

 : ةظور © ةضيب نم نسحا وأ ماش 100 ٌضودملا

 د تم 2 و ةضيلا 6 نو*خ ل منأ كلذو

 نمد 0 أر | قو لحل ليق ةضورلا ةرصخ

 نسا نظنم ا باظألا نبر بع 1 را ع

 ليق ”ضور ْ م ا يع وذم 1 نإ ك6 1

 قسسع مح ةروس يقوءر اهنأو راهزا تاذ ضرأ يف يأ

 تاندلا تاور ْ تاحاصلا | اولعو ١ و خخ أ نا كا

 #3 كك يك هض ورا, : اه ا اهعاقب بيطا ُِق يا ليف

 ل ادبنتسا يف ةغللا لها لاق . ضار ردصم ةضايرلا|

 ءايكحلا ضعب لاقو.ةدووحلا لاخاب ةمومذملا ل |

 ةضايرلا ليقو ةيناوهنلا ضارغالا نع ضارعإلا يف
 نع مويلاو ليللا 201 ةظفاحمو موصلاو ةولصلا ةمزالم
 بيضا نع ذيتلاو مىنلا كاب دَسو مىللاو مالا تابجتوم
 ةيسفنلا قالخالا بمد 3 نع ةرابع ةضأ راأل يق 56م ولا

 ندع يتلا ةكرشلا ءأبطالا دنع ةضايرلاو ( تانيرعت )
 | ةرارحلا يترقن اهمال ةعصل ١ ظنحل اهب نورمأب : بمعنلاب أهتم

 0 0 3 أم مضه 0 0 ا ىوفنو 0

 بابر ١ دنعو ٠ ةصوصخم ا 5 4 ا

 3 ةيثلا عا 2 تلبث انك 0 ؛ يف عارو ٠ ٍقوَر َر ةلغامب و اذ ةءارفل اب ةسلابالا نوعدتسيو اهب نوذشقتب

 زال يا يارتالو عرمال طوقو . عجر ًءاَُر عيربو  جتاوحلا ءاضفل نوبصةنيف كلل ذب مخوم دفتتسل مهنأ نومعزب
 'اتبرعش ام يا كمودق الا ينعار ام لاقيو : يفاختالو | ىلنخب ينل ١ سورعلا ةضايرا همو. مهنم !مويلطي يقل

 | كلذالا يقود باصا ام لاق ةناك"كمودنب آلا| دوسا سرب افيَغ
 ااءيورت ةعور *< زمالا ا *ءالكوهو ضرعت اهنا ن اوف 0 ا روك ]و ةءارفلا مزاليو

 مانمالا علت هب هاور نمس أب هزيخ عّورو٠ هعزفا هيلع طبع مث اهبلا تنتاي الف ةلئاه ةريثك فواخت هياع

 كر 0 لك لكاب.أم أموي نيعب لا اهبحاص

 و ةنم عّقرتو 30 ارا وهو هب 0 اًعاوراي صقرتف ىلاكاو خد أ نقاب اهنلا كح

 00 * عزنت ضيا عورتو ٠ 3 اًءايترا عاترإو | اهلا تذتليالف ةيغطت نا ديرت يلع اهسفن حرطتو عع
 كا لعاف اههضب هوس هلي 4 3ع اييلع طبيه ةنم تدع اذاف

 م14

| 

 غور

 |الف ةضايرلا بحاص ىلا يلتف اهيلع ام علذقت نا اهرمايو | طغ اذا ا

 ارح ذفب ادحاو اهبايث علخ يف ذخاتف .اهيلا 7 1 2 6 هكدا كلا 3 ها

 الدو ابلغ طاستي هنا نومعزي ققيخو اما ىَرَت نا|

 | ١١ اهرماب' ام لك يف هنعاط تحت 57 دبعلا كلذ

 | لعل ابقإو هضرم طاطخنا ةّئاعلا دنع ضيرملا ةضايرو
 الا كّردت ال ينا ١ يف روبشملا يف ةيضايرلا مولعلاو . ةّيصل ١
 "0 اكلاذ وو ىتيسوملاو ةحاسملاو باسمك للاب

 *ابابق امردكللي اهوأو تبلق ة ةضوَر ١ يف 0 0
1 

 دعب ص د ا للا هال ك1 دا

 1 ةرمحو ضير رمح لاقي ثنوملاو ركذملا | 0

 م كل لمس 5 ةبالص ضر 1 ا

 ارم لاقي . لوعنم مسا ضو او -- ارو ضرأرم

 ا 7 ةضوّرم ةراعو ضورم

 َطْوَر طيربو كرا ىثحولا طار

 العر 128م0 فاعلا "اهب دولي هناك راك اًطْيوَو
 طؤزلا # نار كا اك ةييشم يف ىدامتي يا طاووق

 ادوع ةم هل طوّرلاو 2 ,رافل اب دور برعم رهنلا

 ] ووو روح اك رجشل | نم ليوط

 1 لعتم زال ع رفا هع 0 عزف ع عورب ةنم عأ 7

 هنقاعم نم "يسب هلا ةرانع لوق ةنمو

 أملها ةلويح الا ينعار ام

 _ طخ بح ٌثفسن :رايدلا طسو
 رب ىا يدائف اهب عار ةبرش هذهو٠ .ةبعا انالف 00

 ين

 8 دسار #١ 1١< "نسا م شا

 .|ورظنم ةراهجو هنس سانلا ب



 ضور صور

 ١  1١راما اهيلعارو افا ةدعهبض لجر ٠ومأ 0

 | د رجلا ضور ويسب ةلعو انياعم ار نم فلو 4 ةنه عءيشب 7 اًريورت ةءالكو ا در 0 راو ةبنط

 ظ .ضايرلا مز ١ لجرلا ضّورو.٠ ةعااسلل هن ةصأر عن ا درو نارلا تعفو اري دقل ةاحاو عيش دعب

 ادلع ضرالارطملا ضر . ةضورر:ةلعج حلرتلاو يزارلا # ةزار ج كئاشو كافكزئار ةلصإو نيءانيإلا

 3 ةيدنالا هب اوضورو ٌيريرحلا لوق ةنمو . ضوّرلاك | يف ةنيدم فو سرألا ل ىلع ّيرلا ىلا ةبسن
 || ىتح هلتاخو اراد ةضاوارم ةكواوو سلاما ا طا باتك فحاص ىز انننايكو و ريغ خيشل ! اهتم هدالب

 || و ةشود ةيفوزرب اع ضئارلا نيلعتك رمالا قةلخدتا ةزاي رلا * ناسايطلا زبور ** تب طلا ه يروا

 4 لذ ةضايرو ل 2 فوري رهلا ضار

 ظ ةملسل اب لجرلا فصاوت ناوهو ةفصاوملا هك ١ ةضوارملا لافي ٠ نزولاو رادنملا ة ةزارأ و زارملا * زارلا ةفرحأ

 ظ ضارإو . ةلئاخمو .ةارادلم نم ولخيال ةنال كدنع تسيلا .نزولإو رادقملا فيفخ يا ةزار 1 زارملا بفياخ وه
 | .يرلاب عقنف يورو ناللا ىلع نبللا بمص ةضارإ لجرلا نايدنلا نازارللا

 ١ ميس كا هاورا توشاو لع دع ةلرع روخالاو مالا ةفرعم نم ضل قاروا ةنيفس ةمانزوُيلا
 . ٍضعب ةياور هي طهرلا ضيرب ءانابب اهتم | فاق اهتم نادم, لع كلذرونو سمثلا عولطلا

 داولا ضارإو .ةدحوملا هابلاب ضرب نوورب نوراكالاو باتكيا همانو 7 يأ زور نم ضر

 ظ 0 .:و . ضايرلا ديف ترثك ناكملإو . هلا هيف عقننسا| ]يسلاو . اًرتختم ىثم اًسْوَر سوري لجرلا سأر 0

 ضايتراررملا ضاتراوم ايف ايراد ةعلسلا .ىفو ةعلسما نورا دودو !اركملكا كي رالوم 3

 . ضارا ىنعي ةخارتسا يداولا ضارتسإو .اضوررم را د ١ عج سورلاو .ءوس لجر يا ءوس سور نا ل اذي لجرلا
 ا تع لصوص ١ تيباطا متلو عسنا ناكلإو | بيطلا يلا لوق ةنمو راد عج رودك زوم ريغ للا

 لعاف مسا ضئارلا * هضرا يراوي أم يا اما . قم ةضاوالا يدنا

 || هبشوأ ةضور مهجور دسم ضر /ا* ضاورو ةضار را هلام نءازخ هلا ِتقّراف ل نا

 ةركيفللاب هفصو ليلدب رسالأ وهو ةرجتو رج 5 عدا اسورلا 0 راسوأ

 ةيدادخبلا ةماقملا يف ٌيريرحلا لوق يفا دالب ىو سايق ربغ ىلع ايسور ىلا ةيسن اًضيا سورا

 تا ةعجن ام اذا اوناكم“ ١ نسر يف ساورلا *# بوكسملا

 نضيرأ أضور ءايهشلا ةنسلا يف .ًاليلف لكاو اربثك ل كا اشْوَر شورب لجرلا شار
 يفو :م ةبرقلا نم فصنلا ومغ ضوّرلا اوت ل | يفو ا ناككشيورت لجرلا شّور * ةفعضا انالف ضرملإو .دض
 + تابنلا عاوناب ةّرضفع رضرا ضورلا تايّلكلا | شارلا + ش ير يس ئدابازوريفلا ةركذو « شنو

 || اه ليق .املا عقتتسم بقيعلإو لمرلا نوم ةضورلاا م فيها نا ضر قالاوطخ وينكلا لاا 5

 ردا ندي ستلا وحنو هيف ءالا ةضارتسال لل ةوعرو . كلئاش .مكابك وروما فذجحي شئا ار فذ ولو

 ا! تاكليبل ]و تاذاخإلا بتوم عداه لكو هلم| رعش ةيتكلاحىزتلا وم تالا ها نئار
 . ناضيرو ضابرو تاضْوَرو ٍضْوَر ج قئادحإو | لالا نم شووَرلا * ربملصلا ةفيعضلاوا نذ'

 نييفرصلا روههج نال ثا نم رهام ضورلا يفو نوُوَخ يف اك ةزه كوالا ت تيلفف نواوب ةلصا . شارا

 |. نوكسف 2 لعق نزو ىلع عج دوجو اوركنا موو
 عم انا اهنا يكَوو بح لع | انكح مث تو ةنوعر دعب لقعاصوَر صضوّري ْنالف صار ظ

 اذ



 كمر

 7 لو يارا
 ١١ *اهتاراج توب يف ف 2 كطلا دلل نم ةدا ادا يف

 2 6 ديور هريغصتو 0 9 9 "مخل 3 خور ْ

 »ّةدارلا ءاسنلا ند ةداّورلا د دور ةلصأو ةدارالا ديرلا |

/ 

 لاتيو: ةماكدلب اردصمو دورلا ريغصأ يدر ْ

 ْ افركلأ هل انأو

 نوكتف ار ريض نوكت

 7 ياار ع كديَررو ٠ الهم بيسا ْ

 ناب لمحت ضو! لعفأ. ىعف ناكاذ ظ

 لف بل اعدل كب اي ةنايسلا الا ع
 نيكل سيلا ماعلا يو ها كا
 ةصاصنخا امإو .لعف مسا هنرك ىلع يناقلاو اردصم ديس

 ل كَ نإ يا لعمأ

 0 لوقُ ةكمو . مزاللا نكولا ىنعب ءدورو 1 جو

 ىعمأ

 و اي نأ بيطلا ظ

 لحل قب

 لا َرعشلا 1 ىح 8

 اديز 2 َُك 5 لعف مسا : ةعبرأ رووجول كنور 00 |

 ةفاضالاب ليز دور لاقي يك د لارا

 نق يلا 50 يد 000 5 ديور لاثيو

 لصأ هنا ليق نوكسف جفن 0 دنوِرلا # ىف دع |

 هآبطالاو .ئدنطا ن'ءرلا لصاةنا لوقو نيصلا يف قرأ

 لوقيف أب ديز مظعلو دنَواَ نولوني .ةايلاوق نوح ا

 دوج يشل ىلا هيك ا اا دنع ئيداولاو .دنوبر ْ

 اًريقف ناكذ . قشمد ف ديا 1| عمم ن ناك يذلا ئدنوار ١

 كلاتن ىرابلا لع هاش وزر ةدنك تاءاقرؤر يك ذو
 ناك نف . اهركذب مالكلا لوطي ةرينكرداون هلو .ورقأل

 0 رهدلا موق الك هيب هل ادن هيلا ةنوبسني ةفصلا هذهم اةصتم

 * هب رعشي ال نوكس ة ةلع لمعا راغ وذ يا دور |

 لعفلا ىلا ايمو سفنلا عوزن يثو ٠ دارا ردص. ةدارإلا ظ
 داقتعا تنعي ليم وا. هيلع ليلا كلذ اهلي ثيم
 نم 0 57 عاطل ُْف ةدارالا تايكلأ يقو .عذنلا

 م51

 زور

 ىلا 0 أسا 7 مأو ةجاحو 1
 ا 1 ناثوا لجني ن اي اب ضع 0
 ال1 لاودك لوبتلا7 فخ اضيا ةذارالا 3

 نر 5

 انيق تندد 000 ل 6

 و

 اهديرنالب ةنويمع اني ىرخأو
 حالا عاوتك ةكملا نسم دا عقل را انو

 ل ديربو ةتايح ديرا

 ديرفاتلادبو ١ ام كرتاف

 كا نيام درافرديرتيام نك 5مل اذا مل ا

 1 ارطضالا اهلباقيو . تل رك رايخالا ب دارالا

 00 ١انكارم فليك 4: لدفن ةابقم كرال فاى

 ليف..ه, لكك للا ىورملاو. ةاجيو هيف بهذي ىدلا

 ا” نيعلا) قو ةكمي لكما فرو دي ةجل' كلذ ل
 1 لإ ا
 !ديدح ا روشو مال | يف رودت ةيعو

 5 :و.ادارأ نف لعاف م تالا

 نهوأ هللا ىوس 0 00 ةباق ضرعا يذلا وا هن دارا

 و دضل ا ديعاو ١ وشتم مسأ د

 زواجخ هل رومالا رد عم هت دارأ نع بو

 ” 0 تدعو ياكم كم تاماخلإ انابكدامدلا
 لو يذلا ةناكم لجر | دارج اهدار رم عرملا يف

 يايبذلا ةغبانلا لوق ةنمو هيف

 تاهت رار دكا
 ل

 َر . . : .
 بضل و كارتسو هييف ضراآلا ن

 دارانا# ثلا ارم طقم
 نما نع ةراع

 يثلا نيللط ُْي دذرالل ؛ ةعوضوم ةداملا هزه ن !:ليقوأ

 2 ةعّرفم 2 نافلة ةاوبسو فرو

 ءاجو بهذ اذْوَر ذ تو ذار

 .ةلفث امرظنيل ةنحضإو ةرّدقو ُهبّرِج اَرْوَر ةزوُرب هزار
 .ةدنعام لعيلا هربدخا لجرلاو .هردق معي ةنزو راني دلاو

 97 لوف ةممو
 ذوو ةةوبأ نم نمعرلا ل نال

 7 رعأف وا ةلِص ممل الذ



 دور 2

 جيرو حور عمج حاورالاو . عسإو كَ حورأ لو
 . ةمحرلاو طاشنلاو ردصم حايترالاو . اباصا رابنعاب
 .ىدنلل اهب حاتري ةلصخ ةيرألاو.قلكما عساولا راو
 .اياطغلا ل اذبال ةشافطلا كلا ةيرالا ةتذخا لآ

 اقلطم ةساهلل ”مسا لصالا يف يفو ةحيورت عمج جيوارتلإو

 ايلا فراقك عبرا دعب يتلا ةلاولا اهب كر م

 رشاعكر عبرا لكت ينس مث . اهب سانلا ةحارتسال ناضمرأ||
 فتديرذشعل ”مسا جيوارتلإو .ردصملا ابلصاو اًراهع ةحورت

 ٠ ثداحلا رورسلا كنادجو عا .ابذ

 07 ايو لا وأ ةنم موقلا و عضوملا .حاّرلأو . نيقيلا | ظ

 لكيف ياذا اهم الو دخل | نم ٌنالف كرت ام

 عضوم كيسا منغلإو رقبلاو لبالا ىوأ“ حار ا ا

 سرغلا حات ا ايكوم رحم فو ليلا ةيمابتللا

 جيرلا بيط هو وعو قابلا ليخ نم >7 ظ
 دورتي جيرلا اهب كر 00 اوحّورملاو”“ حرم اذكو

 رعاشلا لوق كلذ نمو.ٌرحا دادتشا دنعةبإ|
 انضدبإل رهيشلأ 8 1 ةحورمو

 اهنع هللا ينغب لولبايفو باو زومتو كل

 اهريسب اهنأ ياحوارم ىلخلا 0 حوارم َج
 تيكذ ذ شا ة ع .امسراف ىلا ةباجتث ميرلا كرت

 | ج حابرلا 4 ةقرتخت عضوملاو ةزافملا ةحّور ل . ش ي خ ف
 عراك هالك شل ون غون حاو اورملا أو ٠ حوارم

 دال ابرما ةناثيدحلا فو. .بليطملا يا حئرملا ن زهدلإو

 .نهدلاب ضن او ل امتكألاب رما يا ىلا 5

 يرسم ا كاان حارتسْلاو مونلا دنع بطل[ |

 رس ىلع لاقت الا ملط نم دابعلا نم

 حارتنسو يت تيما لق او .راظننالاو بلطلا نمأ |
 رعاشلا لاق. اموشو ايندلا تاقشم نم هنحارل

 دوم حارتساق ثأم ند شل

 هيحلالا تيتا كيبلا' اجا
 |ميقكش يعي نم تملا افا

 ءاجرلا ليلق هل اب انساك

 0 ر دقنا ”

 ل 5 2 .

 كيف عثو اخورت نيطلا يف ا هب

 | بهذوراد لجرلاو.ةباط ادايروادوَر هدورب هدار

 0 (| ىرملا خشم تنلئخا اداير لبالاو ٠ ءيش بلاط 2 ءاخكو

 ظ نادر اها رقت ل ةداسو دارو ٠ ةربدمو ةلبقم

 || دفنت ضرالا دارو اهتاراج توبب ىلا فالنخالا ا

 | +ابيف لوزنلل ملكت له ىربل هايللاو يعارملا نم اهيف ام

 ل١ ىلع ةلج هدّور

 ارو

 داش اداورو 545 ةدوأرو' دور

 تاسوب ةروس فو ةعداخ ابيلعو 4سفن .٠ م هدو

 | نم تبيلط يا هيسفت نع اهتيب ةوه يلا ةتدواروأ ن

 دا ازأو 2 ةدارإ* ”يشلا د ١ راق .ابعجاضيإ نأ - :ةكلواخو

 اادوزمو اداورإب ريدا يف ايف دورأو هيلع ةلح رمالا ىلع انالف

 داتراو. داو قفر ةيديورو 21 دب وزو اًديَورو دورمو

 يذلا لوسرلاو لعاف 1 دئارلا * ةبلط !داينرا يلا
 دئارلا موق ةنمو . هيف نولزني 0 مر ظنيل مولا ةلسنرب

 ىددلا امك 0 كر ال ياه هاما كنك لا

 لوق هبل ةينعو ٠ ماخدبو ةنيب ةكرام نم ةلصملا 32 ره ةفصي

 دئارلا دوع يباوصأ ىلا 02001 4 ف رانلا اولا ْي ئربر هلا

 دئارلا لمع دقو. هلوق نربي الو ةلها اك ذكعال يذلا

 حولملا نب سيق لاق .رومالا نم كل ذ ريغ يف لدرأ |

 اًدئار كفرا تاسرا اذاَتم 5 |

 دجال كملنا اًموي"كبلقل

 | كدلسا هل ةيعسأ ام كباقل دورت كننيع تاسرا اذا يا
 ١١ ديلا ىحر يا جراا دي اًضيا دئارلاو . كل اجلا ىلا
 | 7 ىذتلا نيعلا دئارو . شوراججاب ةماعلا اهيمست

 ةفاوط ةدئار ةأرماو . دئارلا تنم ةدئارلا * اهيف لوحي

 3 أملوقو.بوبطأ ةنيل يا ةدئار”يرو.اهتاراج توب يف
 دارلا * موفلا دمئارب اط اهيبذت ةتمذقم يا 00 ةدئار
 |ام حاتخاو اهكترحتل اهل آ ولولا تن ١
 ْ موباص د رزولا لوق:يف:دارلاو : 9

 كالو يدجمو اًريخا يدجم |

 لقطلا يف سيشل اك ىضل | دار سد إو ظ

 1 تس تا ا هس ا تحل هس بح ا حا حاحا ا اح ا حاحا تح حل حل حس حل حا ا حا حا 2 ا حس سس سم سل اح م سل حس »اح ع جحا حس ممم مدع ب خس مح ع حسا حصص سم مح م سصم م

 ااا م وا ا ا

 0 ةلصإو دث

 م56



 حور حور

 ا ىلا ةيكنلا نال ناتذدئاز:نونلإو فل الاه 0 ةحشلملا ْ

 اردصلاك ة[شعالا نوم بوسنملا رظع ىلع ةلالدلا |
 | ج ةدحاولا ةّرملا ةَْوَرلا * نوُيناحور جردصلا مظمالأ
 ”يجراخلا راشل نع دهم لاق.تاحوَرأ |

 ا دال ناسا ام بانا

 الا بكرت هلي اكل
 5201 0 يأ

 ا | *«نيقيلا 0 ثداحلا 7 كنادجو ةحي ورا *«ةيبطأ 0

 يا ذ ةحور هند ع

 1-0 حاير | ىو حر عمج حابرلاو ٠ ردخما جاور ْ

 منوم كا ذا ىدطا حيِرلا داهم هلو هيلا ملا
ْ 
 جر كد كا اس اهعوقوأ ب واولا تيلقف حور ةلصا| ْ

 مانعا رو حاير و حابرأو ل رابنعاب حاورأ |

 0 | ةلا ١١ كاذكم حور هيف أم مضل اب قاحورلاو ظ

 8 م و ا ل باتوا ةيضانبف ةبسن فو حورلا

 ةيلغلا اًضيا جيرلاو ٠ يار ا عدلا عيجا عجو . لاح
 | ةحئارلإو ببطلا *يثلإو ةلودلإو ةرصنلاو ةمحرلاو ةّوقلإوأ
 | صقر: تناك ةيارعا لوق ةنسو ٠ غلا تلح كردي ملأ

 لوقلو اهدأو

 دابلا يف كا رتل دوال مرادي للا
 !اهنيل هّنم لوطت يقأ ١ يف هابطالا دنع ةظيلغلا جراإو

 | لوطن يذلا ةثآوملا 0 اكالغتو نديلا فيدات ف ||
 أ ةداح ةدادع ةكوشلا يرو. نادل م خيك دعا ظ

 للا ثري ديلا عباصا ضعب ىلع ءايلاغ ٌببصنت ةيهلمأ
 | ريساوبلا و كك أيحالا رثكأ ف تي مذعلا دسأتو اذب | ديدش

 فوجلا يف يي سبن# : لثملاةرمعةظيت هديل

 |قيبنع عير ىلكلا جيرو .ششفتلا ن :عاط ةعناللا دددال

 مقبلا ذة ايشن

 عامتجأ بيسإ

 ثدرمتت ىلكلا لوح يذلا ءاصقلا يف

 2 د 3 ةخافن هدام محراا ٌيددأ |

 تك .ةرثف لاوز ة هس رفألا حايرو.٠ .ةجزالا تابو طرلا|

 ااهتمن نان ةاطيلغ 0 ١ اهمضوم ن نع ار للا تارئؤ

 ريع

 | ورب نم حونرألا ام باع نم دربلا ةّسم رساكو: ةيدحلا | عاونا نت اقو انوع انيدت اهدّدتو
 ناجم اضيا مدنع ح ايرلا 0

 أ روش حابرا )0 درطا ةنال

 عب ب 0 رداد علا 0 هناا لاق جا

 3 ا 0 . ةيب 0#

 ا كلا اط لاتيو بسه 01 الف تيل اب رودن يلا

 كسب تي زالا قو“ ىرخا عب عب ١ عبرالا حاب ا

 | ”دلاو كفحلا كن ةئباصلاو . بل واتحاو هل ل

 00 نب كنيطلاو لغلاف نورقلا قوي رهاب
 0 اعبت اهناهزخ رابعأب حابرلا نيف ايحلاد

 دنع ام ارح ايزو جرد يفرك حايرلا جار اردا

 بط تابن ناحترلا * حاير دحاولا اهبانطا نيدلوملا
 دقو :ةرووا ةفا ارطاوا كلا ذك تابن لك و ١ ةيئارلا

 َج قبلا ىلع مهضعب دنعو 4 0 ةماعل أ دنع بلغ

 او. قزرل او: ةنييعا |. دلول ١اضيا ناحرل او :نيجايد

 نابوصخم اهو .ةقازرتسا يا ةناحيرو هللا تراحجم مهو |
 !)اسإو هللا 22 رسل او تودحعوا ةيرددلا ىلعا

 ظ

 تدان فو ةونح إو ناحرلا ةثاط ةناحرلا + ةنادكرا

 تافص نم ضبا ةناحيرل او بلا نوبرذكوا لبس
 ش ةنامرهتب تحلو تاما را نأ رادع لوق ةنمو 5 رملأ|

 ش ئربر حا لوقو.هيلع هل لجرلل لوم عيطلا,-١ يأ

 | ٠١ كشفع كلم يأ كلفنا ةنايرو كلنيعةوَق ىرت اهبو

 ررتاعلا لوك كلو ْ ب

 ان نفخ ٍثيحأي عر ةسنلا ن

 رنيحايرلا تاع 0 انلكو

 راد لاقي اك ةحيرو كمر لاقي جرلاب ةعرا |
 َ ” ظل | ىلا لوق ةنمو .ةحئارل ا نعم لعتست 0 دوا

 ةحبرل ١

 رخهوم ذم ةوعر نتنأ تيم

 ع بيطا تانك

 ١ بيطل ا مايالا نم 2 | ءاعلا حالاطدا قرتكالاوهو

 | رطب تببنل | ةحيرلا ١! * جيراا ديدخلا لبقو حيرلا

 !| ||اذا تبناموا 10 اع نم تيقب يا ١ هاضعلا لوصا

 أ حور 3 ةاحور فئالاو. جحا نود نيلجرأ ١ نب 0
 |ان11 هس



 مر فد

 كانادجوو فكألا يا حارا ةدحاوو بعنا ١ ضيقت

 يطو ةخاسلاو :سرعلاو نيتما نع تداحارورتلا

 نبط ىلع يا ويحار ىلع ووطا لاني ةرنكم يا برأ

 ةحارلا وذو .تابن بلكلا ةحارو . تاحار ج لوالا
 بابرا دنع حإورالا ةحارو . ديبع يلا نب رائخلا فيس

 ةغيو ًاليلق زاجحاب وا ايدلاب اًبلاغ يدق ثرل قيسوا

 >ارو. تاوالحلا نه ع عون موفلخلا ةحارو . قارعلا كي

 ىلا اهحرطيو ةفغرالا اهيلع تفصي يتلا ةحوللا ارا
 ةتكرتو.نيدأوملا مالكن م اهو.ةنم اهجرذتساو رانلا تأ

 قيقدلا نما ةحارلاو اة يشاالاب !ىلاةازلا نما لا ىلعأ

 ود حور راسككلا لمع ام ردف ةماعلا دنع وأ

 ه | لدعلإو ةرصنلاو جيرلا ميسنو ةمحرلإو ةحارلا نموا

 يأ حور ”موبو ٠ رورسلاو حرفلاو يكتشملا 2 ذلا ظ

 حورف نورنا نم ناك نإو ةعفاولا ةوش نو دل

 هب أم حورلاو ٠ ل قزرو ةجح رف ىأ 0 تانجو نامرو ا

 || لوق ويلعو .رهشالا وهو ثنويو ركذي سفنالا ةايح ا
 ةيعيطنلا ةماقملا يف ئررفلا

 يرضون طاكزرلا
 يارا عك |
 تقلب امالقةينك لاا ىلع وراد نارا
 أب حولا تانياكلا يف ةاقبلا وبا لاق: لوف لام
 نلوفتلل "2 .ةذفاتكو ندا اع ةيانورتلا جرا

 عفانملا بالوتس|و ةويملا هب لص يذلا ءزهل اًضنا ”يسأو ا

 كل كح

 ءاس لا ف ا ةطساوب ردجيو ئامصلا بلتلا
 . ىلاعت هللا الا ةبنك معا فاسنالا جورلاو .ندبلاءارج

 هب ام لوالا تا ةّدعل اج نآرفلا يف حورلا ظنلو

 ند 3 وحن ندبلا ةويح

 :ىورلاو ةكنللا لتر ضتو جوملا ثلاثلاو

 ةانزماي كن عر كبل

14 
 مس 0 هلا حورلاو ةراضللا عافدتساوأ 4 مم

 ردالا يفاثثأو٠ حورلا

 .ةن نم حوروو#
 >.ءأو وحخ ن نأ زازتلا عبارأاو ١

3 
 ور

 سداسلاو . ذم ا 2 وهن ةمحرلا س

 م

 ا يو . ىهتنا .انحور ايلا أنلسراف و ليربج

 نارثلا 5 7 سنفنالا ةوبح وب أم مضل أب حور |

 هللا مكحو ةز ةّوبنل ا رمأو 6 او ىسيعو لب 8 يولاو

 هيكل نرادنالا هج ا 5 كلل هرماو ىلاعت

 ا هك نم 0 بق ىلع حإ حاو نال ىأطن و.ىتتنا ا.ةكتلملاك

 ( توفايل اك) راجحاو ( ةضفل ك) داسجإو ( قببزا ؟)
 ىلع و ريقافعل ١ضعب ةصالخ ىلع فرعلا يف وطن اذكو | ةح

 .ايملا 0 : .نكلا باعصا دنعو . داسجالا لباقي ام
 ها رة 0 .اهريغو ةبودالا ن نا فرطقللا

 . ىلا اعل هللا 0 حورأ او هاي 5

 : اعلا 7 دحا هراصنلا دول دق حوراأو

 هي وي هاما نينا نيم الا حو نأ أو

 'يناسفنلا حورلا اهدحا ةثلث ءابطالا دنع حاورالاو

 زئاواب يأ" ينعل |
 كرو

 نوايا وتاداع ييصيافف ةقللازكو

 يفك إو. غامدلا ةركرمو.٠ هيي و

 ”يناورتلا حورأ

 ةراردمو هود اب روك يلاق لا ودا قوقل فاح

 1 0 كرا هت اوك ورك
 ةيبطلا ئوقلا'ًالئاخ ءاصعالا لا ةدرؤالا اة دقي
 لاا اووي وسدكلا ؟ركرتو كدا وهو هفؤطقللا ظ
 .اًضيا ةسجقل | حاورالا اط لافيو :نيطايشلا نع ةيانك | ف

 ثيدعلا ةنمو . ةفطانلا سفنالا ىلع حاورالا قلطن دقو

 الف لافيو .رضخ ريط لدإوح يف هادهشلا حاورا نا

 حورلا ليوط لوقت ةءاعلإو .”فيطا يا حورلا فينخ

 ا 0 وك ا 000 ملح يار

 دعابت يا يملا ا نيلجرلا نيب ” جارننإو ةعسلا

 رو دض طاخخإال 0 دقو .نيبتعل ا يفاهنو نيءدقلا

 ةقرفنملا ريلطل ا نمو . جار ر عمج ضيا حّوَرل او.نيمدقلا

 كو. حّورألا تتناوم هاحْوَرنا * اهراكوا ىلا ةئارلا وا
 ا للا 0-2

 *احور ةعصقو. أ قالا 5 رحب . ام ددابتل ءاَحْوَر م ةقاهأ

0 ١ 

 | حاورا ىلا تايندعملا اومسق ءايكحلا نراف .ًاضبا |

 | ءاض الا للا 0 ثلأ 2 كنان ردهو٠

 ْ دعو ةماشلا ضع هيض سيما لا ءو.رعشلا ةبيرقا

 | ا يأ عقل | ا ا 2 ةيفصم مكعب



2 

 اخد موقلاعت جترلا ةتباصا لوهجلا ىلع ؛دغلا 0 و

 هنهقاعمإت موفلا حّدر 3 مهحاجت مهناضاوا جيرلا

 . حاوراا لأ اهدر ةلياق+ ةحار ا انالفو ا

 م ةشعنا باق حورو .ميوارتلا مات ىف ظ ةءامحنأبو

 ضرافلا لوق ةنمو

 3 0 يعم داع ةذعأو ىلا ركذب تنلقلا وه

 ارا ع يش لاس هيأ اناا حّور لوذن ةماعلاو

 اور ,

 ٠ ىوتلاو سوعا يا بشنملا ٍر نولوقبو . بهذ ىنعب

 نتييو . ةّرم امهم ,ةدحإو لك ىلع ماق ِهياجر نيبو. ةّرم

 ةحارار ؛موفلا حارإو .رخآلا ىلا اهدحا نم بلقنا هببنج
 . ةحارلا هي ةلخدا دبعلا ىلاعت هللاو .يرلا يف اواخد
 .لصالا ىلع حّورا لافيو .هيلعُةدر هَمح نالف ىلع نالفو

 لاقيو. يسن الأ جيردجو لو صلاه هي ار دجو ىب وثلإو .هلاب

 . اننا مثلو املا 8 راو“ ةيلضألا ىلع كاعلا ىو 7 اهبيذ

 هيلا تعدحرو نيك تام نالفو.٠ و لوقت ةماخالو

 .حيرلا قع لخدو ةحار اذ راصو ء[يعالا لعل 4

 ةيئو  ةؤدااذفلو ةيدانه هالخف .اهقارح مالا, احنؤارتو
 احئرت تينلا 1 حقرنو: . فورعملاب ناحوارتن هيدي نا لوف
 ةحورملاب حورتو ٠ 2 هيرغل هريغ مجردحا هاملاو .لاط

 مصعل لوق ةنمو.حور نولوةي نودلو او. 0 ذخا
 ال اهتشا دادزت رانلا نال الالف يل حّورتال يبيبح
 حورتو كف لعو ' ا يئراس نالف جرتو

 . ضل

 لالءالاب 4 اراسا جا جارتساو او لصالا ىلع اهاوزتسا نجزلا

 هلوقب ةيرب ولاة ءانملايف ئر:رءرلا نون دقو. .ةحارلا دجو

 )ٌ هلو. 0 7 يثلا حورتساو ٠ جئاس هم ةّميه ُْ رجخاس ىلا

 م5

 حور لوعتسي معو . ةفلتاو ةعيض <يثلا . ثطقسا

 اذهو ةّرم اذه لوادت ةحوارم نيلعلا تيب حوارو

 اقورعم كلنم حاراو . حارملا ىلا اهذر لبالا يعارلا حاراو

 | هذننا هتمحرب ُهلهللا ع ن.ةليعستةماعلاو
 حو راسو هنابفاعتي يأ 38 نراحوترب اهو. ةيابلا فر

 ذو تيان اتحزورسا ارتساالو يسنت : حوراسا ام هللاوف

 حور
 1 بت

 ثوم ةحتارلا * سور ج لعاف مسا لا + ناو

 ١ للا ميسقلاو لبالا تثحا زوومماو جالا 01 5

 ةحئارااو. 0 كلا اعف كردب ام اديبخ

 ارا ا

 هليللا ةمقا 46 * ى رار <الوق انعج دقو. ةيداغلا اهلباقيو

 00 كا يعبر ةلايلطر ةعئ ارا اب ةي داغلا أو ةحرابلاب

 مت يتا | بمحاإو راطمالل جئاورلا ةدحاو اًضبا

 هيلعو.مدلا ركذ كرر دقو .فوخحلا نم ٌرذصم هنا يا

 هل امو. ةّئار ههجو هي امو جرخغ لهج يلا ثيدح

 نا ةاغلا لوقو. .يتاوملا نم يش يأ ة ةحئارالو ”ةحراسأ ٠

 ناك ام بصل هفرأ بى | لمفلا ةّئار هيفكت فرظلا

 يا ل أدجا دن 2 ر ص وي ,زوخن لعنلل ةسالم ىلدا هيف

 | أعم فرظلا يف ةرفصل ١ تلع ىنعملا اذه رابنعابو يتم
 ١ رعاشلا لوقو.اهدوج

 ص ١ 2 تا
 دل ا ةئار كليلع ثشا

 كل 0 ةباصأ نم لت 0 تابعا عرا فا 59

 "| رخل حارلا * كل اهلل ماقال ةسفن ضرعي نمي لثمتي

 ةماقملا يف هلوتب ّئ ريرهلا امعجج دقو. ثنكلل ةحارلا عججو

 ةيبلحلا

 ! |١ حار اكمل اًحار اسكالو اعد ال وبللا عاطاال
 ” ١ |بابشلا ةي حار تدقف لوقت. حايترالا اضيا حارلإو

 أٌروبظ اهيف ةيوتسملا يضارالاو . يطاشن يا ٍحايترا يا

 وبو .ةحار امهدحاو اريثك تينت ةاوتسإو
 ظ كلا حار

 ' ا رورسلا كنادجوو ٌردصم حاّوَرلا * جيرلا ديدش |

 للا ىلا .ل اوزلا نم وا ةوثعلاو نيقيلا نم ثداحلا
 ْ ريرج لوق ةنمو. حابصلا ةلباقيوا

 رحاص ريغ كذلروف مأ ووصلنا

 حاف رلاب كلموق ”م ةيشع

 .هنم ل 7 ا ترعملا + رما عاوز اوجيرغل كاقيو
 ّ ادابص وأ ةلوهس يف يأ ,حامدو رجارس يف ذ لعناو

 ل ا 07 كا نال ةاليلفو
 اف عامر



 عوز ثور

 | لجر لاقي .ريحخلا يا بورلا نم نالعف نابؤَرللْ
 سعت وأ وص . هه سفش 3 رتاف 7 م يا نابوَرإ ا

 أ
 ا
/ 

 بور يا بو رم 0 5 نيللا هيف ظ
 ا لفل ُْ 2 نبللا 4ييف

 ا تسر خطا مانا هلق ورم بان نب نروهلا ظ

 لا 8 ا ١

 ا

َ 
 : ٠

 ظ
 ا
او نايا ةيقبايف ةبورلا |

للا ءآم ماج ضيا ةبورل
 55 

 دام وا ةعاتجا ]

 بورملا نيللإو ردصم بّوَرلا * ةردق يا اذك بار

 هدنع ام رطوقو .بمئارل اك هدبز جرخي 2, ضخ امو

 بورأ ابو 5 و !اب نودبرب بوّرالو موش
 يفو .نبللا بوزلإو قرا بوذتلا.لبقو .بئارلا وللا
 يتخلل ةارخااو مسمار يف ةيفورالوستوبكال |

 كيل ةيبورالو بوشال عئابلل ]انبوب ظالم ١
 3 501000000 ١

 د« كلياع بورا و بوشا نإ ةعاشأ بن نه ىرب ف

 ة | ا

5 

 نب رشب لاق . كْوَر ج ناركس وا سفنلإو ندبلا رئاخأا
 ىدسالا مزاح 5

 ”ميق 1

 .رش مها دارا لق

 عع

1 

١ 

 6 مر مي

 :ارلا ويرش
 اماين يور موفلا مافلاف

 ةيؤرلإو ةبؤرلا * 0 2

 لثملا فو. .بورل ضماحلا نم هبف 08 نبللا ةريرج
 .هرطش كلل اله كلك قلك ؟ ةتبور كلل

 ليقو .ريخنا

1 

١ 

١ 

/ 

 او بس

 كا ا تل تع 5

 قنييعلل مل ماوقو ةج اكو ةقانلا ف

 تع ةبور هوا ”ةفئاط ليللا# نهو٠ عاج 0 نءوأا

 نرغ يوكللا جلل | نم ةعطتلاو رمل العلف دنع جامل

 رورعزلا يا كلنلا ع رفثلاو 2 رم دي صلا

 + تاتنلا ةريغكلا نضرالا قم ةمركملاو فاو لاو لكلا

 يق بدوري هاقسلا بورملاو:كبْوَر ج نا دزلا بولا

1 
 أ

 بو ري يذلا ةلئالا الدمع ةيورلاو نطو | نبللا |

 ضخما نإوا غلب
 -- )لا كارا تو ١

 هنأ

 بصق نم قي امو ثورأ ا ةنجاو 3 ا راجإ

 ب 2 بيحب ب يتت7جت7 7 ب بتت#ا# .0٠٠٠٠

 ا ا

 أ نالف لاقي . ةبنرالا فرطو ةتاخن اذا لابرغلا يف ربلا

 در لل + نايل ل رظا وح هياكل نور هاا ديرعد |

 سرفلا ناروخ ثَوْركأو

 ا دا ثتقفن جاو اور جو رآ رت ةعاسلا تجار

 0 ىردي , الف تادلتخا جترلاو٠ ع نعاحا ب ا

 ظ 500 ماعطلا جارد“ 3
 ظ 5 ةيف 0 5 ةيرنردلا ا ناز هلا و را
 | ةعاسلا جّور * جارسلا اننبب ىذإو وجار ام مالغلا رضحا

 ظ . لجعتسا ىنعمب جور نوليعتسي نود اوملاو .اهذننا مار دلاو|و

 ظ عاملا لقد نبل
6 

 جوتي 7 داسبيلف َجَف 2 0 دري ند

 جو رمظلا بدحدأ ا يلياق نَغ

 | لوح كد اجور جّورتو ةجورلا موننع ل مسالاو

 | دساكلا ٌدَض ماردلإو علسلا نوم حارلا * ضوحلا

 ماردلاو علسلا جقرب
 |يا ادغ فالخ رصن باب نم احر حورب حار

 | لعتسي دقو.ويف لعو ّيشعلا يا حاورلا يف بهذو اج.
 رعاشلا لوق ةنمو ٠ باهذلاو ”يضملا قلطا

 - ص هَ

 يو د هييف 6 6 تباقلا كلمت

 0 حارو مولا ا 0 ٠ نآمزب 50 رع ِِ يجو بهذي يأ

5 
رو مآ ةاذع 1 لبالا تيس رسو يشعلا يأ

 ا يشعل اي ثصحا

 | حاور ١/ يق مهيلا بهذ اًعبا اك َتاَوَرو 2007

 ظ برضذ باآب نرد اير ةحيرب ةيثلا حارو لا يا

 ظ كاك !ء باب نم دير حارب مولا حارو . ةحير دجو

 | ! فركتدقوب . نثورتو كشح

 حمرلا تيحارو/ خيرلا ددحوار رثبل | حارو. جترلا 5

 هل نا ةحا ار فورعمل تالق حاد ارو. ماع *َ ثأ وتلا | ْ

 هل 13 ٌ

 او ةلفتراخ

 0 م د 57 59 انو
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 | يأ هايد د :«تمقخ اذك يل 4

 ةحاي نورك 7

 يا حاوَرلا يف تنرا ةهئار كبالاك» . ب حرفو هل كقرشأ

 ظ هئرأ ناكاحوت و ًيغلا حوّرو. . حارا ىلا ”يشععلا

 ىلا



 رانا قت 0 نا 357 املا ةأرملا اضيا وهرلإوأ ا
 | ىلع - يا او ظ تلد لنا لاعيو كرمان أ

 أ

 ءاسنلا نم ىوهَرلا * هتنيه لع اًكاشوا ةعسأو ةوغاذ ْ

 0 ضفخنل| َْف ع ةرملا ناكملا و هّرلا 6 نا ةعساولا '

 وأ نع ةءانكاتماكلا 30- اهيا ةدعولا أو . وهَر 1ك 21 هبفأ ذأ

 كرد[ دولز فدل هاوار لااا نم يطع علبمأ

 ل احوتفم يأ د ةروس فو. كلئذيه ا

 هقأر تا 5 ذاك بلثلا كفأن د 00

 ابابق يتلا بلا ني 2 رمل باقب يراد ةّيورلا

 داتعالا لبق 5 ةريادلاا دعإو 0 0. وكت يب

 - ةيهرلا * ورعش يس هكدا تبوذوبا اهركذ

 « قلبو دي مث يديالاب كونو ليلا هوَ نآن ليم

 ليلا نم , ( هآهرملا وأ ) ةأهرملا # هب طلو بل هيلع |

 عارم 0 ُّط 7 | ءارك

 رطضا مونلإوأ
 3 0 يع ف وادم داو |

 مآ ”عأن يل كوهر كا ءابظلاو ءاددلا| ) قىور بلطا )برغم | كوهرم

 برطضم تفنييضذ ىا ظ

 5 ل
 . اهايا س رثلأ ملعت ةبداه ةعب رس ةيشم ةنوهّرلا |

 وهر يق اهيلع مالكلا رم دقو ظ

 كور

 عاملا لوقا قف
 رغنلالا ميغ ءآر لثيك يعمسم يف لهاجلا قطخمو
 لوعتسأ دقو. :رجل ادبزو 1 ار ةندحأو دش ضيا ةارلا

 نسحا دقو .رظنل 1 ٍقوبسم ريع هيقلت كعاو لعفلا ع

 قامو

 3 دو ولأ 44 .ةلكاق تاتفنا اذا قاع ىَرع 0 6 اك |

 ابلصا ليق ةّيحلا يذرهش نمرشع نم 7 ع 0 5 ظ 5 اكرام برتلجرلا 00
 تاؤن هيف ّئرلا ن يا طك عدوا

 ىهف كردإو رثخ ابوُورو ابو ر بورب نبللا بار
 .٠ ل 6

 ساعن وأ عيش نم ةسفن ترتفو ريحت لجراإو .بشار

 5 رمون نم ركس وا ندبلإو سفنلا رثاخ ماقوا

 نراح يأ ةمد تأ كن ولَوَق اولي 6 .ةلثع طلعجاو فدك | دحا لعح و أ انو فعض 10 لج 2 انهو

 ( اتراغ يا ) ٌءانيع تقرورغإو رّعالا نم لفثا نيلدعلا |

 7 رطمل تايه ةباوسل | كاع كم ناكف 5 ظ

 . مك هيتيشم ماتو ٠ ككتو برطضا |ةويهرت 5 ظ

 | ىهو كلما مدي مرما يو .رطملل أب بام |وأ
! 

 ةلعفي نا ديري
 : 7:5 0 8 و 1. َ ١ ني ع

 4يق رظن ) ذاش 01 اميورتو ةناورب رهالا 52 امر -اور

 ىلع ب هيف رظنلا يور. نأ كعب هوقو : ةيدزلاو ظ

 نوكيف هيف ةيورتلا ىنعمب رمالا ةيرظنلا نال ردصملا|

 *ءارلار بش هيفرثك كاورإر ناكملا ًاوراو .اًقوقو تمقك

! _- 

 م ءارشعلا |

 | ةّييورلا مسالإو .باوبي لجتا لو ةبقعتو ركفثو لماتو

 كلذلو .ناسللا ىلع اهلقثإو ةاعلا فورح دحا ةارلا

 كلذ نمو .اهب لّتُيِو سانا نه اهب غفل نم راكي

0 

 نبللا نالفو. عا و يطال 3 ا هيكلها
 - 2 م -ء -

 | الو المح لبحو ةيكحي لو بار دسفإو اربكوا ادهجأ
 | .ةدبز جرو ضخ ام وه وا رثاخملا نيللإو لعاف مسا
 بئارلا *< ةيّرر ىنعمب ةبارا نبللا باراو . امئار ةلعج

 لازب الف بئارلا وهف نبللا رثخ اذا ديبع وبا لاق

 ةلزنج هلاح ىلع ٌةساو هديز ةنم عّرني ىتح ةمسا كلذ

 ءايسا يفو عن مث لماما يفو لبالا ص كر

 9 يعدصالا دشنأو

 ااا ع ارااب قلل نمو ايا عام وبا كاان

 ِ 30 ا ”موقو٠ "7 اد طانخم ئانابقاز اًنالف تيارو

 ِِه ١ نيذلا اًضيا 1 نوطلنخم سننالا اورئاخ

 .اوركسف بئارلا نم اوبرش لاقيو .أمون اولقتتساف ريسلا

 1 بنتو مدحأو ؛يعصالا لافو٠نابوَو مدحأو

 اذه لاقيرذتلا بارلا * لهو كل اهو ومو تئام



 نين

 1 ارطخ هب مرصخااو هب ةدالو ١ نهرأو . ةنهرجأ هيلا ةعفد

 نوترإو .اتهر هنخا نم ”ينلا نهترأو٠ انرطاج اونهارتو

 (فيس د طاق يملا ىلا لوف ةسوا يلج

 هتوهربخلا درو دق ناكو ةلودلا

 سلجم دعب ىلع تيع نه أي
 نهترم نوع انلا مع زا 1

 لا همز يفبأ, دأ

 ماعطلا 80 عادلإ تباثلإو ا يلا نردنلا ! ١

 ساحق اوفي ١ ى ئونذلا نانا تدل ول فاك دراغوأ

 (عضإو نوارلا ١١ نهر ةقيا هيلظإك

 امو ةرسلإو نهارلا 0 ةنهارلا 2 ةنهار ةحو نقل

 يتلا ناهزلا ليو قمار ردصم ناقل

 قياسلا بحاص تسي مريغ وأ ل اهب اهقابس ىلع نهاري
 'نييواستلل برضي ناهر يسرتكاه لكلا يفو.اهتمأأ

 ةاراجلا يف نيقباستلللو وريغو لضفلا يس تييراتلا

 ةاصاقم يفاصاق مث مم ةيرحأ ة ةماقملا يف يربرلا لوق هنمو أ

 اجو لوو كنيرفما يقاس اولا اكبعلا
 .اقلطم سبها ًةغل ندرلا ليقو .نيدلل ةقيثو عضُو

 يا) ةنم هذخا نكي قحب مّدقتم لام
 نوهرملا ءيثلا ىلع ىّلطعي ام اريثكو ( لاملا كلذ ن#
 نادر ج قولخلا ىسع:ئاتناكوجمبلل دب لوعفملل ةيعتتأ

 . ندرلا قل مهاشما نمو . نهرو نهرو نوهُو ا

 عقب ل وكاكف ىلع نهارلا ردقي ل يأ. نبنرألا ا

 لعف نم ناكوشيرشلا لاق .ةنماصالخ وجريال رماها ظ
 كِنآ ل نا ةنهر كسي نأ نهارلا لوفي نا ةيلهاجلا]|
 يا) دّمألا دعب نيدلاب ماتا ناف. كل نهرلاف انكبأ

 .(ةكاكت عيبا عرف دق هل لاف ( لجالا
 ام يف كلذ ناني ارا ئاسكلاب لان م نذر وهو
 * ذحْؤي يذلا لاملا ماقم مايقلل ظنك نا نا شل

 ع

 كيف

 هناا روعاملا اكن 0 ثوملاب يقم دحا لكيلا

 ١ طبه ليق دنطاب 0 0 وهاّرلا 3 نمرفلا نس اطوح

 ظ و 5 جوزن ةاهرار لجرأا قفزات عم 0 ةبراغا اهواز ضم فو ا دع ٠ ناهز سرد ةنبأو ىقلطنأو ناملا 1

 ور

 .: ها 5 5
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 ١ كرا روف ةنبو.: وت فؤخابل ايا انكب ثهر ا
- 

 ل ص

 أو. نئاهر ج نهرب 1 همك وع 7

 د دصم لصالا دل وهو ذوخأم يأ 0ك هر

 | اذخآ' 0 .ضئاح يا 01 ١ ةيراج * ةيتشل اك

 انفو دبا نييح ام نلكو# لوعفم مباوقلالا قار ١

 د ام نؤهرلل او. 0000 وهفا

 ظ بتايكلا وهو نيزاقلا كتايك جانهارإ !او حانهرلا

 ظ ةفرع٠ ىلا دب نود: هيورجتل | يف نوحألملا ه , كلاسي يذلا

 و قيرط يا ةأر نم تسكر“ يسراف . اهريغو يسارملا 01 ظ

 باتك يا

 رعقلا بيرق عساو يا در تمدط - ههر

 اريس راسو قفر ( يواو 0 اوُهَر وهرب لجرلا اهر

 كللعلا ناوطولا هوبا وو نست كاز اك هآلوللا و
 ١ حو نيولا هوفر لوقت تاج اود يشم يذلا

 ||.اهوحنو ةنطاسلا هس اكن

 ل اسر اهل يرانا كاسل 2
 ْ ةاقار ه هاهار * 4حانج ردن رئاطلاو .نكس رك أو.

 وذل باوصخس | ةنوهر يش

 ظ اًمضوم فداصو ّيَركلا ياوهرلا لكأ ىلع ما م ةعسأو

 .| كلفن ىلع ورأو . ةمادا بارشلاو ماعطلا ل كرو 0
 امال كنت لغألا طجعزا انهو تو ناد .ىفزان ا
 | هلع ماج وهو اعداوت 5 هارت ةيهارتوب» انآ تقفر

 | يارلا# يهرلا او ذختاو اوطانخ ا اب را
 ر 'ماعطو . هفار نكاس يا رهار شيعو . لعاف مسا

 0 يفارلا ثن# 5 ةماراخ نهارك عاد

 + اهتاريط ةيس اهنوكسل هب تيبس هللا: اضيا ةيهارلإو
 .نملا ةقماولا (نرضنلاب امرا دلازز) اانا ىعذاعجلا
 الا ندو

 |.يواهُر مهلا ةيسلإو . جذم ينب نم يح مفلا ةاهزو
 لا بوم قتلوا قالا, نم نحل خلان واعتلاو

 ١ دهر ع وم تفداص 5 5 ٠ عساولا

 ْ دع هامش كنع ودل عيبج هنأ ٠ نوم 0 ني دم مسأ اهرلا

 كو َ 3 -

 |.ةاهر ج دض ضنخلاو عفترملا ناككإو ٌندصم وهلا لاقي. ةنيهرومف وش هب سيئحا ام لكو . نوهرملا نيهّرلا ||

 م1



 هر
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 لهر و ص عج دس أ

 ااهرخأ ةولصلا قهراو ابا ةتلكأر تلك ةقهرأو ١ ٠ هيب كلذ

 ةاعا يبصي نأ هقزوا . ىرخالا ن 0 تداكى تح ا

 ل قراستال هارون فليمراحلا لمع رش الو قواطع
 || قا راكم دلو قهرأو» تاقربماا
 .قاهر را ناكف ةتذدغ لاقي“ ةاهرإ را قاهزلاو ادأ

 ,نمامسإو ردصم ىَهَرلا *( اهتماًيرق ينعي ) اهتآهز يا
 ةيبرض َقَهَرلا*ةقيطب ال ! ىلع ناسنالا ليح ياقاهرالا

207 
 اهقأهرو ةئا

 ١١ داو ها عار ١١ ةقانلا قوز أ مهلا سف |

 ع ا امتي كأ اطن داك رص كنتتهر م: 1 اذا |

 ص قهارملا » نارفعزلا اا مب ناقبيرلا * ريخلا|

 يلا لوق ةنءو . ىهتشأو ةيلغلا نيف كل غوابلا براق

 كيش
30 

 ةنيبو رداع نيب اع ثدحي

 ارم مالغ ئّدخ يف ءاغدصو

 00 ..طفولا ردت ايام ي اقهار "0

 م عرسي يأ ىنهرلا ودعي وه لاب ند نمأ|

 نور

 و له مارخ 0 0 0 5 كسور
 هبشي قيقر بام لهرلا *ًالحَر راص لجرا

 ا دالولاا دقن نؤكي رفضالا 31 اوردصم هر هر ازين راما

 ظ ّس ةانبطالا دنع لّمرتملاو . هجول | عمهم يا ا الّمرم عصا

 زنتكللا ضيفن لا نه ناك

 |ةضور لاقبو" ةهرااب مر

 أ ماهرأ او. منغلا نم ةاوز لاننا ال يسر

 ايف ناكرلا *رينكلا ٌددعل او ريطلا نم ديصبال اما يقل

 / ليعمل انطملا ةمهرلا * كباقو لماع لبال ريسا

 او سرفلا

 تنا هاما كير

 |ةيهرلا ةيدلا نمو ديز وبا لاق. 0

 * اعقو 5 يو

 ب كرب بلطلا فرعض موهر لجرو' معلم نم ةلوزملا |

 أف اًنكف نالفب انلؤن 002000 لا

 لطي نيا تاللط م مرا 00 ىف يا هيبناج مر

 |موهرا 11 * اناهذ عرسأو ةعدلا كعو

3 
 ايدرعم وه 0 هنيلل ١ ١ نمد قئشم جرجا | ق 6

 هيلع يل لتقبل كر 37 نمد قهرأ أو 0 تففيرعتلا ةنوشب ا

 اى-|و دساجللاو لحاككلا اوذخو

 قهرملا طهر 0 5 :أ 2

 0 8 قهر ابفوصوملاقهرألاو

 ١ هنيد ْ 0 ١ للا مرا ليقو٠ فايضالاو شايل ْ

 | اد دش ةنعو | نير نيب 06 0 10

 ناكللابو عا قاف هازل او: كيهرو كوفر طوف

 ..فعضلا ةكهَرلا * حلاصلا لهلإو ٌثدصم كّْمَرلا
 لجرلاوةبيجغب الو اهيف ةوفال ةفيعضلا ةقانلا ةكمرلاو

 أضيا هيف ريخال لجرلا ةكمرلاو. ويفر يخال

 نأ مننلاو قرتسأو برطضا الهر لشرب يحل لهر

 ةيرثطلا كمن بساب :تشاقم 00 ءاد ريغ يل

 لئاضت.ال فيك 57 0

1 
 هعسسعو

 بوب وهف ةبحا م طوق يف اع اةيافلا فالذ هنا عما

 فرع هاه نمو هولا

 3 ص - لجرلاو .ةمادأ بخل ٠ث(

 | مرا 3 يي و ةبهر 0 ةقباصأ 0 5 ند موهرملاو

 عساولا مهلا
 1 عت وج دج عسب اس عسا يتيما باس نعت هس علا, هل ضكعال نسهزو :ةراكسا ةماشر

 ل 5 | ل

 روجسم تأ نع

 | .انهر ةلعج انهر ةنهري ,”ينثلا هدنع نهرو يش

 | ىلع
 ناكملاب نهرو ةزمطاب ةتنهرا ُل انيال او هب ةتدعو وارمأ

 أ | ةنهر

 ةتدهاع اذا كلذو هدنع ةعسبح يا يناسا ةننهرو

 4 3 7 هك 0 58 2 ا ىلعو

 3 ةيلعو. رن اكةسهر لاني كل يشل تندرا لاقيالو

 أه شر نغا ةننهر دقو ةيزمملا ةفاقملا يف يريرحلا لوف 3
 | ىللاغ ةعلسلا و . ةفلسأو ةفعض ١ نالف ٠ نهرأو ٠ ةتنهوأ

 م + | 35و ةمادأ مث ماعطلاو. مرفت اعلا قوي وهو اهب

 و انالفو. 41 ه:ض تلا تيملاو لاملاو باي كلا



 صفر
 #21 #آ7آ7آ|7؟7 + + 2227

 تاّيبآ

 رن 1 َداَّأف هيما , ديد يكل

 ْ ادلا يدب يف "5 ورغوكاكألا رفا 6 ؤ

 رح - 000 7 6 دنع ظ

 ا ب ١ 5 بما 0

 رظلا 00 ةلياقل ا وأ ةريزغلا ةقانلا ضبا شهرا

 ا ا فيعضلاو كشاوال يذلا ةاردلا] ةجكض لال 5

 رباغلا مسلاو قيقرلا لصنا|و ملا لبانلا ىفدللا

 |بيصي ةقيقدلا نموقلاَو ضال 3 هع < ىذلا في

 0 ةقانلا ةشيه رلا * اهنئاطاقإلا

 را 0 حس يأ شومر 526 شستهر

 ١ وأ) ةشوتفهرلا »< ةزيزع كلا وللا

 ابا اوداخسلا (ةيئوَْل

 اًيالفو 00 هرصع نست لطم يشأ | 2 .

- 

 4 ينصص 2 ا ىنذحا ه ع طن او. 6 ةمال

2-1 
3 

 َصهرو لوويجنا ىلع سرفل | صهرو ٠ 0 دش نايف

 ةصهار 8 4 رع ع »ب ضهر ١١ عب اضا 5 0 0:

 ُاًنالف ىلاعت هل هللاو 2 ىنعك ُطث اولا صمهرأو 3 هدصار

 | قّرعل !صهرأ ١ اص هر ةاعج هلا رو كارل هلع

 .نرطلاو . صو د فرك دقو طئاخما نمل

 ةرفو ةَصَْرلا + ضعب ىلع ةضعب لمي هب قب يذلا
 دوش ئل ةضدر هن نان رفلا فد نابل

 9 صِيهَرلا + صمرلا لماع صاهرلا  رسك نتا

 هرج ةباصا تصير خو .ةصمرشتباصا ايلا
 (ضاعزالا + تناودلأ فبكت يلا راكان ظ
 يا صاهرأ نع ةبنذ 1 دوك ا 7“

 اًعرش صاهرإلاو .ًاضراع ا رماضرإرو رارصأي
 ا اودي يفق ىبلا ند ريظي يذلا قراخلا
 '( هتنعب روبظ لبق ينل ا نءربظب يذل اةداعلا قراخلا
 ةلزنملا ةصهركإو . ةتباث وا ةفصارتم ىا ةصهارتم ٌروكو

 | .صهارمج كلاما دنع نالف ةصهرم فيك لاقي« ةبترملإو |

 تتكشسا
 لجو ضئاو#او راغصلا ةسيلت هييف يثملا 4 هل هلفاسا ظ

6 

 5 ارلالبقو

 ةصهرل ا ةتبادا
 | صوهرمُ رف و .اهدحاو عمسي ملوبتار 1١ صه

 ل اقيو٠ ةيظع اهذخا 1575 ارطقربي يللا هز

 | *مالل اب طبي لوقت كءاعلإو٠ يدش لكان يا طهر

 طبت ءَرأَو . ابطهر ىعمب ةمتللاو 7 5 لكأ لج .رلا - را

 ةطوارلا * تسيبلا عاتم طاّمرلا + اوعمتجا موقلا
 طهرلا 3 بارتلا 0 1 يتلا 0 ةرمخ تع

 هل دحاو الو كاز ربك سير قتلا وز نو ا

 اذار طيطازاو ظماؤا فلز طاخرأو طرأ جوظنل نم
 ةنمو ٠ صخ 0 نستله هب داري 1 طهرأ ل ىلا ا

 ةعسل يأ طه رز ةعسا ةني دملا ْ «ثواكو 0 ةرزويس 9

 4 ع .ل 00

 فما وم د وح قفشل دلجو ٌودعلا ضياطهَرل

 . ةطدرأ جاّضيا دحإو طاهر وا.طاهر جاّروس قش
 طق رواق قود ناملاز ناس اظف راو ورق
 ةطمرااو ةاطقرلا * تئاط طْهَرلا + ةهظع ةدع يأ

 000 نوعينجم يأ .طاهترا ووذ نحن * م

 لهم 4 1 نكألا كادت للا 0 0

 0 هجوأ ل
 ر 6 2و 2

 7 لون ال 0 قد لَ 0 5-78 0 ْ

َ 

 0 ا ا ا 1
 فشهرم سرق 2 قفره ى فيشر فيس له

 ب 6 وهو 0 براقتم نطيلا تا

 ١ ع

 ودع يأ فهر هر صخر .دحلا قق ققرم 00 فه

 “غلا كاكاو حنو عمأجو هفساةهر قهري لجرلا قه 5

 1 ٍنالف ٌصوخت والا .لعو ب ذكو مراحلا 9 !ظلأو

 ةنم اند وأ قلو ع انالق قصرا دفأو فر الط

 ا ثميددلا قو. رش ةمعا ةقهر _ ةلخأب م م امد 2و

 | مالغلا قمارو . رغب مهن اناا رار رع لكلا
 1 تأ 2 ةاقغا ناي ةط لك ةقعزاو ملا ا تذل
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 سفر عر

 ادخفلل ار عج نأ 6 را هه ياءادنو ادلب تأ ظ

 : ١ تانابهرج نابهر |١ تنم ةنا 3 1 رلا*ثهارلاو ماك | ْ

 ةيامهرا أ * تانابهُر ج ا واو 2 تك ةلامتاا وأ

 *مالاسالا كيس ةينايهرالا ثيدحلا فو . مهيلع اهانضرف ام

 مادارا ةجايع تووبهرل ١ * اَز اهع مسفنا ةعاابلا

 نع ةماحأ ديتول فوخ هلو زر مك |

- - ١ 

 |  4 0أ ةهحر ك ايو 00 مالقي نا يم ٠ ةانعم لبقو

 ْ |  1يفتقد ١ هيلع نوقفشل ىذلاو | ع كرك و

 نم ديصن البام باهر ال بيقول(
 ديالا كيلا + فودزملاو ارظواخلا ما لااومانلا |

 ١ ليهرت بلبهر

 00 16 نا ا أنا

 راثا لجرل 32 0

 ام وا رابغلا مَرلاو خر أ * رطملاب تنم ةايسلاو . هت
 ةةنعبلاو ةعوسلاو ةيهر ةلحازلا ءاسالاب تفاعل. و

 ل نا :لوق نمو

 عر يف هاقال اذاًودعلا رع
 ابهو اذا ذا ىو انوع 0 فا

 نع هب نوزمري ةين دعملا ءاييكلا باع ازاغلا يف هَرلاو
 | جرم 2 3 ديلا نم ترض 1 55 راذلا 7 ا

 رظملا 5-1 ْ

 عانلاو فيعضلا جت ر راو ج جو هاا جر

 رار

 | * بمهَر نم اهسا ءايمدلاو ءايهدلاو ىهزلاو ىفتلا|
 ْ | ةيدوهرلا # ة ةفاقتلا 37 هكا ةفاهحاب ىلا ظ نم نوايا 507 0 لو ف غل ايما م رايها | |

 ظ وأ تيايعول أ م11 ةيوسحم نامهرل ١١ ةقير ّْط ةينابهرا أو

 امكذملا د رئاطلل ندهَر اون د دع | انا ريح فقه ةنيوب م دعا أ فو كا توكل اك

 |لاعتلا

 ا ةفاخض وى | نال انوحر 0 ل 000 ريخابوهرم كرك |

 لا ا

 نسدحو ردصم ةهر 5 رلأ 8 ا عيال تل علال هيكل |

 ذآ

 بقر اكد و يل اوه *« اليذذ نوكي نا ىضمأي ا
5 

 | بارو .ريطل

 ا رع فو ةليهرأ | ىّشسم لِجر

  ليهرملا < ميال مالك ل ّبعَرل |  ةلورطاكي ملا ن

 النسا يدإ كاطع كن ضأو 0 ينل | روخب 0 نالفو٠ ناجل

2 

 اشرلاو .ةلطصا ”يشلا شهتراو:شعنر الجر او.شهترم

2 

 ! حرت لكلا دهر* اًديدش ةتح اذهَر هدهرب هدقر

 | ا هدر 1 ةباشأق ةلب. 0 يلا 1 م

 ا

 2 20 همولاو نبدوهر 0

 اذا لدعباو : 0 اال لدهرلا

 0 3 7 8 2و َ 2-7 1 3 1 8 ٠

 نونل اب ندهرلا يف ثاغل قو . رءاطل دهر ١١و لدهُرلاو | أ_هوعدتبا ةينابهرو ا ةهروس ْت ٌةنمو . رابهرل ا

 |ادتسا يثملا فو. سبنحاو اطار
 مالك نو هذهو. ١ هي - دا هود مف هيءلح ندلهرنو ٠ ءهييق | هال | ىنعم نم ما هو ١/ * بهَر نم ةّراا هل ْ

 قججالاو نابحلا ندهر ماو نهرا دل | دج ةماعلا كفاضرلا لع كا دقو نابهرل |. ةقيز 5 انا يأ ْ

 ةندهرلا 3 4: قاداقو جاكم دوو رونصع 5 رعاظو |

 ” دهرلإو.ر

 وم يفو بطاخلاب 0 ل حاس ىلع 2 زا 2

 فظكلا امنا 2 زم درا . ةماحلا مالك

 م 1 3

 ادار ٌضيبأ ةيسح ةهرهرت 7 0 107-2 ةتدئام هرهرز

 ءارهرو ٌهَرهَر مسج * اهوغو ةرشلا نروا صي
 '>ه« 9 3 2 ١122-21

 :رعتلا بيرق 5 عسإو

 لدبم 6-0 ا اددرتم كر را انأز ازهرو اًرِهَر زهرب زهر

 نسف كلا

 سهر 1 2و سار ةيسهرب يس عر درت + اديادخ ةكمو اسهر ةسهرب كرشلاب شا

 0 1 ا ا ةضعل |

 0 اكيهر تراص لسوفلا تيشرت ردرأ - شهر

 رح 2 ةنمط

 يدع نب ورع لون 0-0 نيعار ١ 5 ْ ناقر 5

 ش انها اب ترض تعقو موقلاو . ض :

 اناخ ةريزم ا 2 ةياسغلا 1 را تاق نيح يخل |

 'ةيعارذ ُة مددنب ترا دف تناكو . شربالا ةيذج
 . اور ل اقف»تامو فازت ىج بضل ةمذ تكرتو 78



 5 م 5 ا | . -. 5
 د سودا ثوصل صاخ يل امثل 49 يثو .توحلاو رخالا 00 ةنمو ١ ةقار باد ةنستع ضار

 ظ ريوق نان رانإو ةنرملا+ةاكب موا اقاطم توصلا نينَرلا ل | قنور يف دءد 2 7

 رعاشل 1 لوق ةنمو.٠ نانر 1 ةريم 5 نانرم سوقو ريدم و 3 5 0 0

 ظ ةملاظ يف 7 ع ا اك | ١ يلا لوقك اهريغل راعتسي دقو
 ٌنانرم شو ايامرلا يبصت سونا 57 ٌْ 2 بابغلا ىلع تيكب دفلو 0

 | رظنلا مادا (* يوأو اانا قنرونري هيلا انرو ءانر ظ قوز ياو ءالو ةدوسم

 لغش 3 اطو برط لجر / انرو . فرطلا نوكسب هيلا ليوسملاو راههالا يف نوطلا ةاقوندالاو قو او قوندَتلا

 هلو د ورا لا كر * ىو ةبلغو رصبو وبماق ملا هنع بضت اذأ

 4 بط هأنرو ٠ ل ١١ ىلع ةلحو هب | نسما هان هانرو ٠ ّنَحا بيطلع« ةوص بط أنو مد برطملا مر

 . اثر ىنعب نر ١ أ .بترسملا مانوإو# اا 3 ارد انارو  هتوص ةنلتسا أ نك اذكو سوقلاو بدنجلاو ماو

 سى

 قرب امان 2 دخلا رظنلا مادا أينرت لجرلا ُكرتو شر“ اا نع 56 هتوض جوعان را ان

 قى ءللا ا هولا 7 برطلاو توضلا هَ راأق . يي هيبلأ يبتملا لوق

 ى ةئادلا ساكلا ةانوَترلا < اسنلا ىلا رظنلا ميدي يش دائف يلو تينشنا الا نْئاط رفرت وا قرب حال امأ
 د06 تاور جالا يا كرز عابر 2 ا ةينو 1 ١ تايئغملارثرل او.توصل اريل

 0 كل مع ف فر" ا هك أش أ ى ثميدعح ىلا 0 ىذلا | *قيقد كانت يو و. نسح رت ىأ ةناسح 3 هلو ظ

 عاملا لاق. ميثلا نع ةياكقرش نبانابو | هي علا ودار .ييرلا دع ثايع اط تفوكلا
 انينع ًالوق ع عفادي مترز اذا كيعوقا ىف وردا يفاضيإ هن دام ال يف اهوداز اكهلوأ

 ابهرو ابهَرو ابهرو ةيهر بهر لجرلأ بهر كار وبأ اق حاولا فو :تركلم هد اهوداز سه

 ااطديحل ايرللت مفاد يافع ىو تفاح انامل ان( ةروا سوفل ا يف ْيوَنَعل | يدفن

 ْ ريسلا اهدي يا ا ا دكعشق ةقادلا تيه لاقي ةيفلأا 0 اهتوبات نم 0 مك امونرتب توصل ابواجت

 ا نفكر لجرأ ”تيكرأكا اهسفن أبي أ تنبات ىح اهلعفا 0 يأ ة كي بتح "وول : هل لاقيو» كلتا يعل

 د انالفو. هب 4 يا ُةبهَر كاط :نالفو ٠ تلا در ني دّلوملا دكاطو. .رفر نم را ةعيرتل او . نشعا

 « <و

 ار راض لجرلا 50 م نع ةهدق ريتا يفاوق 5 قمدلل] وذ ايفل | دنع ريرتلا تنيوكو“ .اهب رزرتب
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 | 1 00 # ةفاوخ ةيهراسأو ٠ د انالفو .قوعتو ا بقل اىف ا يا لوقك ةعرصللا * ه4ضل) راعاورتاا

 لزتعاو هلل لم نع ىراصلا دنعو دسالاو لمان وبان اذ ل ذاع 2 ال١ لق

5-0 

 ا راسا دل تنص( علزكو
 5 باصل هب مع يذلا رب - ءانبلا ةعانص 2 00 00 0 « عفرو حاص ار نر لجرأ ١ نر

 تفك اخ عد ظئاح كافيا هرطعلا | كفرت هوودل كتواوو سوس لا ١ ىغصا هيلو

 أ اهكاه ددغو ةباهزلاو ةباهرلا * تابهار ج بهارا ١١ هيلو: حاص انانرا لجر ندع ةررتاباعجاةيترت تل

 (| لثم نطيلا ىلع عزم ريصلا ةلع» ضع يزامرحملا | ع اباء ءاملا يف عصي وش نأ رلا*«دتوض شؤتلاو ا

 | لها وا ةاوزجلا ةقانلا ته 0 ناسا 2ك اذا لا « فيصا رم ايا حاوح | قو. .ابلا

 |+ *5لا بمَرلإو . باهر ج قيقرلا لصنلاو يلام ةمحاو ل يلا هَرلا * ةريخالا تامل ثمنا مالاالب كو
 هبي لنيل

 5 رم



 حانر

2 2 
 هي نر ينك ل روسو ةينرو٠و ةءنرع

 بنذلا ريصق |

 *«ُيدنطازوملإو ضوضعتلاكسلماّرتحارلا-جنر |

 جارلا ةدحإ و ةجنارلا |

 هيف يف مالكلا رادا لج 1 جم -ضش |

 !لاؤغ 11 سجرالا فيعصل سه منان ْ

 ةماعلا ثكا |
 لوق نمو ٠ ةتّوق لازإو ةفعضا اًعنرت ةحتر - تر 0[

 ةرمنملا يف ئءاطلا من قب جس ظ

 "مول مفزتن م د مارت ىح اهبرش هت شرت

 وهن لياتف وياظع ْ نهو ةازتغا وأ ا هيلع ع ْ

 بارشلاو . وريغ وا ركس نم ليات لجرلا رتو.رمأ

 0 ةشترألا ا هند ْن :
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 ١ ةيا الأ لفسأو ةقر ط كل ن*ءدو. أهنم اووراع دبكلا ندوا

 لهو ر 4+ اء جيرو . هيلع يع يا نكثر ىنح 4برضو |

 ,ىوراودلا خّرلا * م نعب لجرلا ترإو .ززتإ

 قر

 | |ابينذاب ةقانلا تفنرإو ٠ عرسا لجرلا فنراو . هتماه

 ظ 1 وهو هيلع لزن اذا ناكشي دحا يفو .ةليعا اهتخرا
 ىحَولا لقث نم اهينذاب 7-00 .ع فرذت را

 نان ينلاوتوا ينعي

 23 يرتو اهعومد ليسن 2 هيتقأن ّ ل وهو |

 ةفنارلا * هيلع طبهي يذلا حولا لفث نم ةايعا اهينذا

 ع

 3 7 مانا 1

58 :5 2-0 000 
 : .ةثورلا فرط ا فورضخ فرط

 ”يسبعلا ةرانع لوف ُه ةنمو ٠ فنأور ج اماق تنكاذا

 كاسر ا ةراع باخ

 اراطتستو كل اكن دوب نبدرف ذ ينقل ام ىتم

 ١ ويحص بارعالا توي قاقش ىلا عيا كارا ةئئارلا نارلاو

 ا ربا جمارجج فترلإو فنر برا * قضرالا و ل

 ردك َقََر قت قرب قئرو قون رو قْنَر قأ قر كلا ى قئر

 قمارلا 0 نع 7 وةصعلا | | ” اظ دللا ىترو» ردكم ى ير 1 قَد وهنا

  روختلا دوع دوج او ماك لوغتسا مالاوج خرا 1 ةنيفسلا |

 * شخرتو ٠ لذ عر * رتف اي رب لجرلا عَ 0

 كاسل يل ف زغرآف ر طال هي ذر لوقت ةماعلا: 526 ظ

 .ط روق دنرلا د

 ديب ١١ يو . صوخلا نم سو قلإو ج هبشو سالاو ظ

 نوكب نا ركنإو ادنر دوعلا 2 اهني يصالا لاقأ

 0 دنرلا|

 رولا يف ةفل !رشزلا |

 هولا دال 25 شال

 ١ عنارلا * هكّرح|

 ا ديصلا .:زمو. ةضور لاو كعتسأ 0 بعل ُْي تاوصالا ا

 بصخ ىأ) ا

 ىنغ يل ةعّنتم 1 1 ظ

 ةداج ا هدفنا ِ ناس ونحبلا ضزاجوم

 م1

 .ةبادلإو . رخو ليذو ريغت اور عئرب نول عب [٠

 ]و | ةساَر ٍِب * بعل ةترالفو . اهسارب بابذلا تدرط ظ

 ا ةعئرملا دعو وعنأر 6 لعاف مس

 اهومنو ةموصنخلا ن 2. ولا 6-1 ةعاحتلا فاز كلا انا(ماعطلاو|

 3: ور + هنو تازئصا او.> روك و 00 ةقتور الا ةعلرم هس ٍتعقو تنغتسا اذا 10 لاقيو. ةعوجا |

 رعاشلا لوق ةنمو :ةثوالطو 007 كب فيدل مقرا ف نا للا قو . يجيعف وأ يميعف ( عب

 |اوماقا ناكملاب ما نانو كلناقدب كايف كراون دعا

 | ونخ رئاطلاو ٠ يارلا او اماخ رهالا قو ٠ اويشحلاو |

 قنرو' اطل أخ ةينيع يف مونلأو .راطي لو فرفرو هيحانجم

 حانجو . امامنا نعل فعض 1 ةنيعو ةهسج

 .حانجلا قنرموهف طقس ىتح ءاد وا رةيمرءردكدأ رئاطلا
 ش هق بر يف مدل قرر قرف :ةنافلاك دم -

 اكلإو .ةليلل كاوا كح رالفو . كرش ةاوللا قنراوا
 ” لاو هللا برم ىئرلا «رذكت هللا ىنزتو ردك ١
 | ضيبلا لع ةدعاقل اريطل نم ةائرل !«ردَكَل اقتل او

 دت نيح اموص ةناكح شو ةق رق اب اهيمست ةماعلا

 + ثاواقنر ج تبنت ال ضرالا اضيا هاَقئَر او . اهخارف

 بواقم غم وهو اذا 6 ظلاله ع عاق هال ولا

 راص سوم ءاقلا 1 ضع قو. ةقينر عجج اهناك ىئانر

 ”مستب# هجوأ ١١ قلط طوهو ةباها

 .. .ةةور فيلا يف ينعيطي 5001

 لمس 0 اج



 ديطا 9 يأ ل.جرانل كك ظ

 را 0 0 زيعرب يل 2 رامز

 202 21 فدا 0-0 »اسي يلععي ال

 يأ ( ءيشلإ

 عطل

 "يتانلا دسار ال يف هي كرو هنا

١ 

1 
 هيل .

 5 ل امي 5 سوش 0 6-2 د يأ " 0

 2 5 9 نم كل
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 أو ةفذق و ةباع اذكجب اَنألف

 رو ةننأو ف

 كرو: 38 هل ا يأ ه

 سو 0 ةامأز 4 ةمت

2 
 "7 ١ اا ١ ةعئفاد 3 7 اهدحا - 2 5 ْ

0 

 و.هاقلا ودي ْن 30 مامر ىعف

 تمرأو او 5 5 ا هارذ ١ لاقي در ص

 ا ارو داز يأ وهياع ا ةعئاشاو دق هيدر ا دالبلا هب

 كر ايمارت موقلا ىارتو٠ صنفلا يري يا رأي جرخي

 ىلا هرهاو. . جارت ' رمالا ى

 ةضعل 5 علق 5 : 0 5 ا 5 وأ رك 2

 ئخارتاو» 2 15 0
 ه ذا
17> 

 00 كر ةعو 00 قناو 00 م4 هلا عرش

 ةاو 2 لعاف معن ى ارلا#ءايمارت ىن يعد انتا ىتراف هه 0 ل

 ةلانعتا 3 5 ريل + لقاشتي |
3 00 7 
 هيل »اًمّرَويف لاقي .ةدايزلاو ىنرلا هأمرلا + تكلا

 نم نو.ارتي إوناك يا ىزيح ىلا اوراص مثأ يمر مهيب تناك
 1 .زجاحت مث

 ةيمّرلا +« يبصلا هب اا توص ترلاو٠ هدايا

 . د ةدحاو | 7

 ما كيسا حر هيلع هلو .٠ ردصم يَرلا اك

 ربع نع ةيحر _ برعلا 9 اثما

 عار ”ههرط مسرف نب

 ٌ تكا او كك دل للا /

 | 5 أتي . عميل هاطب قو ةامارملا ا 1 23 جدأ

 را لق بو ذكلا نامه وق دنع و قب هر 3

|| 

 ع
 ظ 00 هيا .رلا سب لاقي» ثنا + ءاناكأ 06 8

 . يأ ا

 ءرلا ناكمو“ي 7 كد قر 117 . نيم قالا ءايمنالا

 ,ءاشلا لوق اتوا
 :ةاوففاو هدا ن5 تباصا- مج

 كامرأ رخاديبا دقأ قارعل اب نم

 نغنا مارم 6 هلأ ا

 5 رآلا هزه للا 00
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 ىري امى زرااو مار
 3 28 يما ءانإ ةيريرلل لوقو

 لي
 انلا

 انيس ارت كيني هج وروكلا نا
 اموق تيار ملوق نه دصنلا وهو فرم عمجوا س

 ريغص مس ةامراو ٠ ةنوددقي يأ فئاطلا نوب

 اضيا ةامرملا او.فللخلاو يرلا وب 5 0 وأ غفيعض

 ةءواطلل لع ءافمسأ يترلاو: .ةابشلا كف

 900 وذ ا 1 00006
 :رغ يداعالا ن ةنيحأ] ار تلاق

 وأ 0 ةأشلاو

 كلنا ةعيلط يا انل 60 . وه لاقيو

 ذ نب 0 آم را

 يره اى

 ىهو:لوعقم مسأ

 .لوعفم مش عل .هعضوم وأ ىرلا ىا ىت را ديعل

 هابل عم ةككاس اهعوقول ب 01 1 0 'رءةلصإو |عق

 اهتيعل 3 اهلبق مل تونك

 تام لا 0 5 5

 اهيف تعع 2

 ردقأ م هاك را 0 ل بنر

 ذا را ركل اا ف ةيارإناف طيور
 | اول اةفكأي قا ايليت اعملو تفنأ ارا جركدلل زر زر ا

 كترالاو بلااهالا ى: ىلاستلا اهلاقا ا بارا فا نازالا :

 ةفاجو 00 للا ن ند رصو 000 در: لا

 تدي فرط و تا اراكأ ةلحأ ادت ا نكدالا رزذحلا |

 و تودرلا هعمل ”ماعط يلا يئارال ع اهنا ا ع اد نم ةبيصمةيشاكنو /

 ال نااط
 عقولا ةدبدش رطفلا ةيظع ةباه وا 9 1
 ةيمرلا*ءاب ايانرو يا ج تيرا ىلا بئاح

 | نم
 ا

 ا

 سا ٌ -

 .ةيبنرالا زحتل | ضعل يثو ”يصنأ 5 ةبذعو ةبنرالاريغصت | ساغد عطق ئرراا * كلذ نوكي نا نا

 ٠بننرالا فضول ينط 2 دك ةيظع ”ةراف 2 و

 1 ف 6 مسا

 أ ضرإو.بنرالا داو هأزغب طاخ ةهرمو بشر دعا

21 

 | لحس اهاكؤزإ * أيامر ج بنرالا قارب 06



 ت

 الو 6 نم 545 1 يلا *ينتالللا
 و ا ةلامو

 *« نورد 0000 01 520 90 لآ

 تاذ ةلهلاو قع فدا متطملل ةمثلا ىف همل مرا
 .ماّميو م ممر ج ماظعلا نم يلب امو ةضرألاو نعال
 ١! يبحي هللا لاقي
 انس لاق . مو ج لاب ي ٍلبح نم
 يقننلا دوعسم نب ةبقع نب ناليغ وهو ةمرلابز ل فل
 ةعرماض نا كلخم
 يك ىلع 508 الالف يرفنملا مصاع
 كلاذ راصف ةمّرلا اذاي برشا هل تلا هما ةتلوان ف
 امايه اهبح ماهو اهوهفام دال هم نوال هلال
 ةعلا 3 قاناعيف دحا نكيال لزق. ةكياط تحي ادي دق
 ناك عالبال اقنابازوفتمن نسحا لو ُةنم رعشا
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 ةءطق ميلاد .ةيلابلا ماظعلا يا مرلا
 ا ةمر ثقيلا كرد

 نب سوق نع 5 تدنب 2 ام 8 7

 1 ٍِظ

 رد ةعلاو٠ درا | نيس درو 0 نس : ردم ةولا وذ

 ملا يذبرعشلا مخ و ورع عوبا افون ضاع نرمي

 يف ةمّلا ئذ لعل قو . جاوعل اذق؛ ةيقزإ) ازدولا متو

 ةلوق و

 راماكذي ”رع ناعظا ىلا ترظن

 هللاقد نقولا لا ئىزع
 ماك باقلاو نانيعلا د تابساف

0 

 4 اوس هيلع تن قدوم

 ادب وا هم لونلا كدعران اذا

 24 ابل عردلا اضن وا اهنم هجولا كل

 يتطنمو رعياشنو ناس ندم ثمءشس 3

 هبذاج لاغب ل خ ندو رمحر

 دق و٠ ةيدوأ و هيف ٌثصتت دعب ”مظع عاق ضيا مّ لاو ظ |
 الأ 0 و ءيش اكمل لوقن لكما قو . هم فن |
 | .ةلملا باوضلا وا ةهبجلا اضيا مرو .ينيوربةنافتسيرجلا|

 نم لكأ ليقف نع يف لبي اربع رخآ ىلا لجر عفدوأ|
 ..ماظعلا نم يلابلا ميد را وتمر, هاطعا هعلو اًميش عفدأ

 نا بجض هنا ناَمْر نم

 راهخالا ناو طفوا ضببالا شاش! يلاعسلا

 ًاوولوا مسح ف 5

 0007 تا ا سي ةروس قو

 را

 هع

 | د يدب واهم ويدكللاذلو ةبلغلاب هسا راص [لغاق ىنعم |:
 || بوث باب نم وهو. لاب يا امرأ لبح * ةعمر نم | ي

 ا || ةمركاو ةم سوا رين نم يثاب تا رم ”ةقانو. قالخأ

 اال فاظ ت اذ لكو ةرقبلا ةفش اهر كو ءارلا تن

 |[ ركصألا ماهسلا ميماركاو . تاودلا تامرملاو . لكات اهب

 : شرلا
 ا ال اقب ةزقو يقدس نبهت نرأمزلا - نسر

 ْ ةنرصاال لافق وب يس اذا د يس تاما
 اافرعي ع 4 5 انا ع ةلحاو ةفرعملا يف

 ةدايز ىلع نب ةفرصي ال املع لعج اذا هنا يسا.وب
 لع نكي لل اذا اماو ٠ ناك ن وكيف ديف نونل إو فلالا
 افرصني :ترالغف تباب.نم ”ةفص وهذ قعم هل ناك ن اف

 رثكال اف تعم هل نكي مل ناو نارك انا | مومضم هنوكا
 ' (كووملا ةلاصأ لحال ل أكف ايفان خماتبا ةوك
 ” ١ ايالخ زال انهو ا مرظلا قف وجا اهوالق
 | 1 ىونل]و تلالا ةدايو ىلا /هيتكسب تهدو :”ةيلضا
 ةربتعللا راجتالا نم وهو . نالعف باب نم هنأ 0 ع ةأنب

 او بيغرتلا :ليبس ىلع نمحرلا ةروس يف اهركذ درو دف

 الكفو ةبكأ ذ ابيف لوقي ثييح ايف نيتر 1 ذل 59

 0 مارال ناموا ول قام كنزا لبقفة ةراوو

 ظ | كامب لكلب [نما عر

 ”00 ايلا تلت يرو ةروكتا ذاق هج احا ظفاطم

 قو امسلاب ةيبش ةبحو ةريلا ىلا رفصا هز هل تابنا
 ”امرلا + اسنلا قرعو لصافملا دل ابلاغ هب ىوادتي

 هيلا 56 دقو يلوا وغفل | ءاملع نم ٍلجر بغل أو

 ةدحولل هيف + هالاو. قل ابلغ نم دحاولا ينازل دالب

 '0000 ةتلاكويفرتك اذا نامزلا تينم ةنمزالا < ةياسللال
 حافنلا

 ةفقإ اتوا همر راو كيك

 .||رسل نع هج اف قدنبلا لا يف رك وهو ٌيدنطأ

 قدنبلا ةمرلا * هرح



 حر لعمر

 || كلذب يت ةداز ينفيذلا اًضبا لير و .انسالا ل“ رملاو | نوم مطلق لع ادالكوا كلل لو نول مفنلاو

 (|هلا هل اهيا رلازوأ لَم َنأ| نم هلام لا 0 هقوصلل | لس ج هسا طقم هللا 7-50 0 اهالع ضو

 ' هيلو ا ل صيبخو .جت 010 الو اا 0006 نم كسا ةماعلا دنع شو. لاما

 لو.رملا 0 ريلاَو ى جاتحلا لمرألا * لدرلا لع بحاصو لسرلا عئاب
 ا اديلضأ 57 2 7 37 ري هريغو 7 كَ مر ,ىه ماعلا دنعوا ةلمار ارإو 7 ١ ج بّزعلاو نإ 5 ظ
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 تادانا يكمل ترو .رهش لك نم ”ءرترقبلا ثيدحلا | ةيزعلل ل اقبال وا ةبزعلاو ةنيكسملا وا ةجانحلا ةلسرالا] |

 | ىف يل اا همر ع اذءلا مَرو.اهغب ناديعلا ينل ا ريرج لوق ةذمو . لمارا ج ةلمرا ة بولا ظ

 | يل اًمامرإ لظعلا مرو .ةءر ىنعب امرت ةمسر »< يمر امجاح تيضق:دق لءارالت ىذه«

 ١ دك راو رخل لعرا زجافتز قعر نيكولا قا ركْلا لمرالا اذه ةجاحل نف َ

 00 كا دقت ايف وخ طيس هلع لب يلا .لورلاركذلا لم رال ابو .تاجاش هلا ه[سنلا لمارالاب دارألا
 لا ديف ىرج ملظعلا مرإو . تسسحا قدح هلال اهيوؤ تانيه ات دج ولا جانمل|

 رعاشلا لاقل يلا | لمزالا 2 فو .ةافعضلا نوجانحلا لاجرلا أاضيا
 ةعالمع تسون ليندا 0 ةأرملا ةلمرالاو :هل ةآرما ال يذلا لج
 ال اره تام با 0 .مدعب وأ جوزلا و | ةجورلا تومب ناكنا اتلطم يا

 || اذا يا ببرضم يتلا ةلوزم تناكا ذا ةاشلل لاقيو هجر ييسك اهتلا رينا كلو نيتك (جّورتلا |

 اع ارتكس ولا راو. خوف دجوي )ل اهءاظع نم”ظعررك ١ دق لمارالا يذه ريرج لوتب هبف كلذ ىلع دهششسإوأ

 ٠ قّرعت ايم لجر | معرن 2 لام ومللا ىلا لجرلا 27 0 ىعم ىلع 2 داهشتسالا لعلو .ورخآ ىلا اهتجاح تيضقأأ

 ناكل يصفلإو.اههغب ناديعلا تاوانت مارا ةهجبل | تّيرإو | تاجوزلإو جاوزالا مدع ىنعم نم ىلوا جاينحالا|
 اعد امامرتسا طئاحملا ؟رتسإو .اًسم ةمانسل دجت ام لول ووو ازال ريييصل وأ

 هدهعجعي ادا كلذو ويا اثقل ناحرهحالصا ىلإ | كيلا غليقارثركت لوف كلف لع لدبو: اًجانمع ةنوك
 + لاقي . مر جةسيكلا يراوجلا نم ةمارلا*نيطلااب | هيلع لخد نيحزيزعلا دبع نب ريع بطاخير وكذللا|

 ممرلا مامّرلاو ٠ لاب ين مامر لبح# مو راوجو مار ظ هتفالخ مايا يف

 ظ سلا اب. اقدكأ ل اقي :نشيملالزرم هعلبلا هامل رتلمرا ةاثعش نم مساوملاب ك
 1 5 +“ مر الو مح ةنم يل امو .ردصم ٌمَرلا * ةغلبلاب ردبلاو توصلأ فيعض متن نو

 ظ م ةوندم نون دحلاوا مرو د لهل انك ث يدحلا يفو هب هناوأك ف وااو هزعاف كوعدي

 | مرلاو حالصالا مالا . أل اويف هجولا ديب يبا نعو | ٍرغبلا نم اسم وا ّنِما نم ًالبخ ظ
 | لاقي .ىدّتلا خ رلاو ( مم ث يف مثلا عجار ) لكآلا نم |. سنو ل اجر نم نيكأسما لارالا تيكا تبا اقرأ

 أييرجلاب بارصلاو ٠١ ىرثلاو ريل اب ياّمِرلاو يطل اب اج | . نيجافحم لاجرو ءآسن نم ةلمرا تءاج دق لاقيو
 8 ىل..هاملإو بارتلاب وا سبابلإو بطرلاب وا .يربلاو | يو اهجوز ثام يتلا ةرملا ةلمرالا ب رغملا يف لاقو
 ظ ةلمي امو لاو قنا اضيا برلاو: دعا لالا ليمارإو لمارا ج ٌةرومذج جترعلا ةلورأو . ةريقف ظ

 .| نم ضرالا هجو لعاب نا يلا هل غاغ او غال 000 ا 5 .لترأا ةلوُمرأ مالغوأ ا

/- 

 ةنمو ةلكا كي ثلا رد 2 ةيلصا يا ةناش مر لاقبو ٠ . عفنلإو رطملا لق لغو ماعو.٠ .ةنجوز تنام يذلا|
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 | رطل او ضايا ]وها ح اقل اةيسلا ف نابَح لاو ةل 4 و لها 0010 لا هو ع طنا ىح 7 ةءالازلا ْ

 ||| ةجرانملا 5 ةرصنلاو نسل الأف ةزريتلاو جراما ضبيفللاو اويلع ضبفف نتيفشان ١ 0 نيلسللا راما 0 4 انا ْ

 | |ةكتنو ةجراخا ةبتمااو ةلخادلا ةرصنلاو عاتجالاو ةلقملاو | * اًهظع اًءزج اهيلع عزل هلبق كانه تتامو !هيلعوأ
 ا جرذتست لاكشنالا هذهو .ةءاجماو لخادلا ضيقلاو دنا ىبا لاف . كمل ا ةنول ناكأم للاهلا نوم كنا

 وتم ًافونص أ اطرف ىلع اهنوسري يقلا كتل ذل قو داوس الخد ىتح ةيك ثددكا دل !اوهةدّيبع |

 6 5 0 اذه قوس علل ذا («]مزلا كح هبا كسر ج ةاكمر |

 [اددعال اريدقت ةرشع تسلا قون ذ نوكت نا طفنلا هذه | بوغاو لمَرلا هيف لعج السر ةلمرب ماعظلا لع | ١

 طقلا نم 5257 رطس اهتمت مس رب مث اذعاو اخ مسرتفا رهوجملاب ة 578 يو تر ١) او.ةةقر جنل او. م | اب د

 .ةدحإو ةطفن ةقوف يذلا رطسلا 0 نع ُهلوا صقني المر نالفو هل اره خ طم الا ظ

 ثاطس امممت مسرب مث. طقن ثالث هرخآ نع ةرخك ص قنيو | تييلا فئاط هاكر فساد ا انالمروأ

 يذلا يناثلا رطسلا لوا نع ةلوا ديزي رطقن نم رّخآ | *هب ناسللا ل اسرتسإو ودخل ضورعلا يفلرلاو ب ظ
 مزايو . طقن عبرا رود وغدا وا فا ك ا ملكا ةققر جحا 1 را تراص ةأرملا تن ظ

 كلذ دعبو ةئاثلا رطسالا يف ةلباقتم طفنلا نوكت نا زجارلا ل اق . ةفلعا مدل ابو. ا
 يئانزلا نسحب بهذ. ىلع اًجاوزا طقنلا هذه نوطقسي مزخا نم اهفرعا ةشنش مدلاب فولو يي نا

 يب امو. يدنا بط بهذم ىلع تاعست وا“ يلرغملا هلم ةييرعلا هذولا فلل ملول تناكلا لئوأ
 هل فرم هوو ةبع ددع زك وامك كل دبا اورقتفإو مداز دفن موقلا لءرإو :(ةةدلقم) ةنمربت ظ

 ضارغالا ىلع اهب ا مهنا نومك عزي لاكشالا ءامق دل | نم اًدوخأ اوعقدا ل اياك لمرلا نوما ا

 هذه لعتسي نم مهمو . اهتفرعم نوديري يقلا ة ةاوهجملا قب لاو دعا 0 ١ هداز 6 0 يقوأ

 اهطنسيف هيلع مزع يذلا رمالا هي ةرافتسالل طقنلا .ليراو.ةلمرا تراص ةاراإو .مدلاب نلت 0 "لكلام

 كح

 | ىقبب نا ام و . مومذم وهو يش قبال ناك كس كر كتلك كمر ىعم ريرسلاو جاو ةكطا لجأ
 | نامو. ذم ثلاثلاو يناغاف ةعبسلا ىلا دحاولا ن اممم 200 ا تراصأ|

 ألما برخ معلا اذه ست اعلإو: . دوو قابلاو رجلا نم ةريغص ؟ زج ٍلمرلا + نع لوق اطروظفا
 | ادايزلإورظملا نم ليلقلا 05 داود و يسيل لظاوا كازو ل لامر ج هلم هيدحالا ارزابع العا داكتأ

 | رئاسل ةفل اخ ةّيشحولا ةرقبلا ٌعوق يف طوطخو ءيتلا يف | ابا يثري بيطل ايبا لوق ةنمو .اضيا بارتل ١ ىلع لطي |
 | ١ ةنزورسملا رجا مز 0 «تايضورتلا كح: .امنولا ةلودلا تكيس نإ هللا دبع ءاويشل | ْ)

 | حده بطلا يلا لوق ةنمو.تاّرمّثسس نئالعاف ةرئئانلا لعزل ايف كلب اذ لقرلا قود اكلت اب
 ٍيدسالا ليعمسا نيام نيردب ل يذلا ك انكينضي يذلا اذهو ة

 وب عل تاطيرع طوال ك1: | دال الاقل هع ازنلا/ كوه ىضو ًانرصافالغا وا
 يني ةلئاقو . جعل لو بردلا نيب ةكرتشملا رحيالا نم وهو | ةبحاض يِضُي يذلا ١ نزحلا نال بارتل ١ تحت اهيف ثنا
 . اةىدنبب اال اتا جنون نا اضيا لمّرلإو .ًالمار .عبضلا لامر مإو.ةبحاص يلبي © هيعذلا تولت

 م . (ةادوسلا جاعنل ا نم هام رلا* قارعلا يف ئقيو ىَوَتلاِب | دصقن تالوهجلا نع هيف ثّحب ”لع لدرلا لعو

 ' (رطملا ةلياق ةحا هول ةنسو٠ * ضيبأ اهرث ءانسو غول نفاق هك لاكشالا ؛ هعوضومو ٠ امالعتسا ا

 ا
 ا

 / را



 قثر

 ارابخالا

 كك تق اذا عمات ةوخر صيب هةر نايك |

 عاقبلا عماربو عاقلا عم هالي اي ئربرح ا لوقو. . عماري 2 ا

 .ةفرخزلا نم هيف ا. بذكلا وا ةساسفكإو ةرافخا هب دارأ||

 5 5 0 ع را ؛ انعم لصابل 65 قل

 را ١ عمرلا ثني ةتكرت برعلا لوقت ةنمو | ا

 اردكشم ||

 اعل اعل لاس هطن يصلا 0 -9 لعمر ظ

 5 ا لجبل او ٠ ةمسد لاس ةآوشلإو ٠ تبا بوثلإوأ
 عمدلاو اًيدنغ دلع 7 0 تقرفت لبالاق: ٠ قمشوأ

 »م اهقلر كما يل العم هرم م قرد طوقو ٠ ةهرطق عباتنأ |

 ل امانا عدلا 0 قدمو

 خمر # مدال اك ودب كر 2 7 " يباع

 دال 05 هادر اعلاف 000 ةشاوو ةقف ل مالكا أ

 ظ نبيع اأو ا ىنعمال الغمرا 2 دلا 0 لع

 غابدلا يف عضو اذا دلجا ٌلَمرْلا * ةلهملا
 هله نيف

 ََح
 00 اهيل اوكفأل جسنل | اهب ع 0-- اهائعم||

 .كاذو مار وهف انيفخ اظل ةظحل مَ ةقمري مر ا
 ,مادا اقيمت قسر*وبلا رانلا لاطا با ةقمرو قول
 هلك رواة التل نال
 مرا صوفا لالا »كامرا (تيؤولوةيضامو بانك 1

 .اسبمال ًاليلق ااباق ةنم برغل جاهلا لبق اهب دي

 ةلخغأا اا هذهو ةمرإب 0 قاما

| 
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 3 وجت عا يىريرح ناعم ل - نعمر مج َ

 " و ةليع هيو 5

 ءالا قم اوزوال 2 دحب عضل

 ةبرش نبللا كمت توق الو ايف ال يأ و قرع قمارت 2

 06 وح دعب هيي هام هربعو اكو :ًاللق ًاليلقأ|

 تأ منغلاو ٠«فعض يشلإو. ةراقاتوا باهالا مرإو

 ْ دف عض ل مكاو آلا اره كله افاق مو لجراا هةاسرادأ ْ

 دي لع . عقل ذاوصاا ةمدصش ي د ءاطاإ اتلاف مسأ قيارلا |

 امرلا 2 5 هو قد ل 0 2 يصوق ياللا

 كالا * | قامٍرلاو ٠ ”قامر 7 هشيع يف ام لاقي

 9 ديلا ل هض 6 0

 3 هلا شيعلا نم قير .ةادتلار اذ ارزشرظنإ

 كل

 5ك معلا كر نم عبطقلاو كافرا نيا 35 ؛ قمرلا
 ١ علال 51و خطو قا لا شيعلا نم و ةيفواعلا بسكر

 0 هاو قامرأ ١ نوغلب هلا + ءارفنلا قمرلاو قمرلا

 | 7قامزلا شيلا 2 ل 3 د وو ار دحاو ل

 || يار كس نزو ىلع قمر لجر: لاقي“ فيعضلا ىلا
 | قس ا 0 1 قمرا دحأو 0 رلا * تيدضا

 ا اك عولا وف نم ا قوعدو

 وس 0 كف لا كو ل ؛ مل نم

 رشدى

 | لجرو: 0 2 وأ 5 2-8 يأ ةقمرمو نايا

 ا ةداح وا كب ءاقاناك وأ كمزت ناكلاب قلن

 ا هك ا.د« تفكعاءاملا 0 لإ الأ تكمرو دؤهجملاب

 .”قدو فاططا ١ كك ل اكراف ماكي ه1 تاكل

 كنزجتاو# كوم د 17 يف ثاكريعلاو
 نراككلاب ميقملا كارلا * مهجاسحا يف اونجمت

 مياارسكب ك 0 كيارلاو . دوهجماب ٌصاخ وا حربي الا
 0 رلا نول كم " هاما نعال
 ليلا زد ةنوذرإلاو لونلا ةكمرلا او١لايجلا يف

 |لجرو' 0 راو تاكمرو كامرو كمر

 -ا مونلا

 ر

 ا 3 سب نو 8 ا دع ”فيعض ىا ةكمر

 ه:فالخ مايا ُْ 5 نإ دعا مب جوز سس اناا لها

 جرم“ ١ لأقي ناكم يف هرب أم در تهذذاةناأ كللاقؤو» كانها

 غ ةضنلا 4 27 كلذ ءانثا قو ك انه ريدغ اغير

 | ةعرلا مست دهمملا لاقف قام دعت ريدغل | ىلع جيرلا

 ظ مالكل ا هيلع قاغتساف تيبل اكتب نا دارإو. درر ءكلا ىلع |
 | ركب ابا اي زجا لاقف راع

 | امم 0 اكونت 4 هزي ام هَل رطخ مف رطشلا اذه

 تب ركب وبا وبأ ةريزو ةعم ناكو

 ما ده اًعرد 2 | اب لق 4 أو اهمالك يت ةيراج | ق

 ا اا رمأف اهيمظن ةدود>و اهتهادب نه ناعما يابو 0 ٠

 | ْ اكو انيدش انا 55 مأهف بدالاو ل اهلا ف

1 

| 5 

 روايه 0 392-200222229999999999999993202-ع#ب2## ُ:ُ:22ُ2ُابتاتا”>ا>7 ١١٠“ ثا” « 10202010100 1مم
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 نحر

 1 517 مهجلع 0 مقل 2 ةقر ١> َيثلاو 5 ةعجوأ

 :ةرجاطا ىف 2 0 ها يبطلا دئاضلا] ةتيع ةلقفت 2050

 هل بولح نالفلو .قزتحا نزحلا وا ٌرحما نمو .ةقلقإو

 ّر داك رم رالا ورز 4 رش ا 7 'عقوو د يا |

 غشا و و ل را

 هتبرك دنع ورمعل ريوتسملا

 ا وك
 0 ل نيح يب هلأ ةعيب ران كلك 0 ملا ”ويلت ظ

 ١ | "أي ىأ هيلع زوجاف 2 ةبرشا يننخا ورد عي لك كاشف ا

 عسانلا ليخلا وه ةاضع ريش 2 1 ىلع 9 ١ ريح يسأل

 تانا ضر 6 ل ىسو نابعش 8-5 ةيرمنلا هولا نم |

 ايف تعفو يىقلاذ هذم ا أهومس ةدئابلا 0-5 ةعل

 لا نامز ريغلا اذه مسأ وهو وان قفاوف

 ١ ٌعاصلا َضمَر م ا
 ءانمملا و

0 

 ا ديزيفر ا نا بر ت2 / كاع لاتجرم تيبلأ نق و ةاجق |

 2 ا ل 1 4
 هياء اان نايس ككاو ايسر« تيضترأو

 | ةأرملا ةضيّرلا * ىرت اكوليص#ت هي ,ةيورت ةراكو | ةضامرويف ل اقي. عقولاو ةّنحلا ةضاّمَر #1 تدسف ةديكو ظ

 ا 4
 در

 .٠ ضرالا ىلع هافل اف ساسي بقلملا يركبلا ةّرم نبأ

 ا

0 

 | ' .: 2 ْ وو

 ٠ ْ دعإ 1 كعلو . ومدعل قلع 1 كعلو ٠ هأبق ب 5 دعلو

 ا كالذ لك تتولطللاو ودا ليقام ليقو.هلبق
 ظ 9 ٍركف ةلاطا ىلا جانحيوهو.٠

 ا

 كي .٠ قالطظاا 55 5 يذلا هلا | ا
 ها

 || نم 2 7 ىرخالا امان ذأ ةدحاوإ ١١ اهزخت كلت

 يرد لّواو

 1 5 هلاك 0
 ا ةضيمرلا د« ةعطأق ةددحم ا 1 ةئيب ل 2 ةرغش |
| 3 2 3 

 ليعسأ ن؛ حاضو 3 اق . ةدامحلا لاصنلا نم
 3 د

 ةضيمر قسوم انليقاف تكل 5

- 5 1-7 2 

 ىّرعلا دقع اهب انعطتف اعيج
2 

| 

 ١ يف ناك امرطإو باول 1 تةيصلار خب

 ا دور كيلا اقول توكل وشاف كعمل
 قر مل |

 0 اطل لع فلم زيا اع و ظمأ ةطلر
9-7 

 ا 0 ُنيضامرو 1 5 ةضيرأو 2 ا

 لو ملا ْش قمل جرو . تأ أنتي ءاكبل '؟ ةنيعو |

ٍ 
 عا أ

 موذ نمو علو ١ اهجاصا أر عمرت ةارملا تعمرو هن
 كاك 07 00 نك 4 3 كن ١ عاضيمر و كمون للا قر 2

 ف ذلا ود يأ ارفاغلا ىعم ملل عجار وأ أ 6 ريغف |

 مح ع ج ل ان عدوا 10 ضع لضخ زول الو . اقوا و

 0 ىلع ناسا ا لب كاست ١١ ا ياا 578 ادع رس 5 امم

 3 هاش هللأ 1 نم ”مسأ ناضمر نأف ناني ْ

 اولوق |

| 

: 

 | تمت واصفر ا انا يك | 3 0

 0 3 7 0 تدفصوَرانلا كشاوبا تلو |

 رعاشلا لوقه لهب حام |

5 1 9 0 1 : 
 7-0 َّظ درو 0000 راض هر ربش

1 2 

 ناسحتالا هر 6ئغ ةلاواإل و 0 ل ١ةيقنلا 0 5

 م14

 نانو اك هيباع كنك ا اضف هابق لعل س لبق ر

 | د 2 ها جيوفاني م ام دعلو هلبق لبق أ لبف مث وشب 55 كيو 8 هدف وفرص رضا دقو

 هاذا نم ووخنو 00 عيضتو

 3 وأ بضفلا نم كتمت انا عري ةفنا عمر
 او يصل أ 1 رمل اكو اك ها رو واتا لي ؛ديبوأ| يو هع ل ةغللا 0 هيوعلاع 1 اولقن 1 مثال هب ىف هي

0 

 ” 1 تا اتعب زانانكير اهو وذاف عمرو" . عامزلا

 اها طع

 ا لا علوا ماقريغل امدلو تقلا عيسلاا
 بع درا دوا كرك قويولا عر ا تعمر ىنع؟

 هلالض فك يأ ري ف عمرا ةعد 00 لوفن 2

 ع

 حينا
 قرم ةعبيه قح مدا رظ ف درك عجو عامرلا

 ا[ قطز ءااد نم وا ف تع و نرارفصأو ىقشلا
 * نيروكذملا ريغتلاو رارفصالل عاّمرلا عم هيلايوامرل

 نا ويف يتب يذلا دامرلا ةماعلا ضعب دنع ُناَعمرلا
 ” 0 الوب ةنضخل اني“ ةعطنلا ةعمدلا * رانلاا ما
 00 دبا دانا دس ةملطن يل ةقاطقو

 أأ| كورت ام اّضيا ةعامرلإو ا
 [ثاعم هرك فاو. ةزافملا ةعمرم

 | ةعفري مث ةسارا هطلت جمارلا < ه هما



 . ةفشل اب صنم وه ّىل اعلا هقف فو. ناسللاو ١ ديلا وا

 ايوا 310 زمدو ةثرغ اههيسيندارللا رولا

 ابلقث نم يسع داكت ال يازم هر ةقان هذه و. 4هيئأعم لك

 ةيرضلا نرمو :انيدغب طرطو امك رار | 0
 وا مايتل مسلاجم هي اوك موقلا زّمرو . برطضا

 ىنعب موقلاو ٠ جاهو براضا ثلا زئرإو . ةموصخأ|

 مزأو هن !و هناكم نع لاز اذؤلتا زار رآ لجرلا الا | اورق

 ا يا ٌزامرا 000 |

 +*زيمأ ءاور ج جذومنل او او لصالاو رجل ازومارلا + كرش

 لا ةروس و٠ . ةابالا وأ ةراشالا رمرلإو زرلاو رتل 0

 ياازءرالا م ايا ةثلث نبال كت ال ترا كلتا نارمت ١

 نلطأ و كولا ةلصأو ا 7 ْ

 ا كلدل لاول ءيش ىلا ريشي ام ىلع زمرلا ||

 رعاشلا لوق هيلعو ٠ زومر ج هيلا زومرم

 هظحاول نم وضرب يل لاقو

 تلق "مارح قانعلا نأ ْ

 3 1 ا حامخلا| لبالا نمزمتاا

 كتتو ضو دله ا

 صضمر 37

 ا 2 ١ ولج هر قيقدرملا د كابت قايرتلا

 | الا نابلا هبات وب كيذا ار
 ةاكاملا

 بأب

 2 يف هتادرغم ف سد 0 ا دقو. ةلصا

 دلل سمرملاو كانا

 فارطأب ةلوانت اشر همر كو لا وح

 باوصلا وا :.ًريسي ميش اهاعو فلا ىشترو» عباصالا
 اهلينبلتي وسل 2 هيض

 تقرا ةر يأ ةنيع تسر لوقت كالا 6 0 ا

 و *« ليل

 طفوا + اليلق توا عمدلا يف نالفو . فعضب

 ول يراود ناك رلا نم ةقاطلاو |

 اريك تفرط لجرلا ع --- قروارجت“

 هل كن

 يف لتفتو شبر سا ر

 ا اا ليبي مان عب نونجلا يف : ةرمحو رعشلا

 : ةبدلج و ١ ةهآدبر يا ةاشمر ٌضراو .٠ شمرالا ثنو

 جرم اك هاشمر ىفنالإو شمّرلا وذ شمسرألا *دض ةناك |
 رطل بع طم اوم وطار را ناو

 داو اراك ظ

 00000 ا ا ل الا ا

 ْط , 3

 ةيلنح ١ ار 3 نينيعلا كانا سد

 - ء هه : 5 ٍَّْ

 | لجرلا ص.رو.اهربجاصمر اهصمرب ةتبيصم هللأ صدر

 ا .ضصومر يف داو ددجاف دلا 200 صا مونلا نيب. ا ةكرلا نيع ع ةيحثو ةينأ ازاا 5 ارملأو ةافاسلا هز مول |

 انضم ةنيعاتماو مانكو# ٌنالفو . تدل و عابسلاو ا نم برطضتو كرت كيسا رقرت تلا: ةزيبكلا ةبينكل ١

 أ 4 دع ق ناك نجلا صمرو. ص. “5 6 لا ل 2 كيقلعلاو حملا لجل ف ةكرحلا 2 :كلا زيمر |١ 2 اهبناوج ا

 مي ا ل لا ليصالاو زيتا :كلاو

 ى ذلا ذب دغلا# ى ولا رم م #* امن 0 0 200 مرا ١

 1 كا ا
 ةتوق
 .ةطغو ةنف داوغلاو ميكا رك

 مكلف تيا املا يف سرا * هب أمر رد ب (مالفو

 نا ساهغالاو هملا يف ثبللا ليطبال نراساترألا ١

 008 ءاور جرتقلا نما لق دكت أبل ظ

 0 او .راثالل نف|و دلا حايرلا س ]
 اذن كوابل كا 0 0 7 ا

 5 ريثلا يارد اضبا نا 5 ا سول

 2 كلنا ارتلا هل تيل هيسمر ىلع اح 0 3 . ردصملاب ظ

1 

 ١ يةعلاوق لصالا اوربتلاو زدصم سمرا * ليللا ظ

 | يف عيا هاك ”نتوو 0 5 را«

 (|ج هاصمر 2 ؛ ه4ب1بع ف نم نورا ىرللا

 صر اهم ادور و قو

 | نب ةلعج نك ةضدريو 5 لصنلا صمر م

 | اهضمرب ةاشلا او "قيل اق سلما نير

 ٠ ةفيكرل ١ ىلع اهحرط كو اهدلج اهبلعو 0 5 اًضمَرا

 1 ١ هَ اهاع ةحر مغلأو 5 3 هلا اهقوف لءجو *

 | تمءقو سشل 6 ا اا او ان ضلال

 نم را ادق او فش اغتو وريغو 0 |١ ا ىلع ج

 ا مال لقا 2-6 اغتنا | انالفو. ةهرإ اق يق ىف اهاعر 0--

 |انالفو . ابهر قدك فلا ض 5108 هاو موصلاو 5 ىضعم

 مل

 10مم ااا فت ااا ا:

 كه تعب

 ما أ



 34 5و 1 ميكتحلا 5 وه دعنا وااو 007 اكل ىلع قل

 ةقس انكم ةلب وط ءايراح هي 8 ٌناكام ةمانلا لدنع رام |

 نإ 6-2 امرلا - نسر دالاو ورجل عاملا رم

 تذخا 00 ةخمرلا ترغأ 0

 حرلا *َلذو نال لجرلاو .تقنأ وا نمسلا يف|
 طا | خب "1 و 77 خخرلا لكاب ةفلكلا ١١ ةأشلا هافعرلا 7# ل

 رد ل سس هس: د سميع همع ع يس صمم

1 

 . 11و ةعرلا ةعزاو-عزعا
 مدرب نم 27 2 5 و لم هنا منغلا كدي در |

 مرت مونلا ناكل لاقي 35 كك 2 : ُُل أق.

 0 ما تكاهأا قع ١ مهلعأ دينا ١ يأ 57 م و

 عيفص وأ |

 ىكا دامرلا يف ةعضو يا نوت يلا دمر لود فاعلم

 9 تجاه سَ دمرت نيعلا تذددرو . دومرم وهف واحيأ

 «دمرو مرا وهف ةنبع تجاعن لجرلا ةيرو.ةدمّروةادمرأ
 قااغل اقلب علا دك كمرض منان تدمر
 عوف اب *ال قاب رآلا يه يا ْقِب قبر قيارخان :راضلا تدمر

 لكلا يفو . دامرلا يف ةلعج هي لا درو تلولا ساإ لع
 د هر يود لور فنا اذا ىتح كوخاآ ىوش

 تالا كن كفوري أ ةخالص ف وزو نانا ةقانطضا
 ل ناجل كارا تامر رابص قي كانو قوتي ةءاعللام
 :كيعإف ا ٠ مهشاوم تكلهو |ولحا موةلإو .رقتفا||

 . ءاشلاو ةرتبلا ىلا ذكو

 .ه تدمر ىعكب ادار ععشلاو لجرأ ااونيعلا تدمرأو

 7-5 المج 18 ص 0 هللأو

 ١ دم ةقرتحلا د اوما رمىقببامداهرلا* دامرلانولب راضثئثلاوأ

 اًقايضيبةنوك قع ةنانك دامرلا ربك نالف ل انيواينانتجلا |

 مزلتست يفا ١ نارينلا ةراك مزلتسي كلاذو تا بطل اركي ةنال

 نا. بّرضب لكم دامر يف خي وه لوقو . دامرلا ةرثك
 رعاشلا لوق ِهيلَعو . هيف ةدئافال ام جلاعي ظ

 انين تي دان_اول :تعوتتلا قل

 ى دانت, نإ .ةوحال 5

 تالضا اب تفنن قنانوانو

 دام در ُُ 3 نأ نكلو

 م11

 ا 0 داع دقو 5 لدوهيس ن؛ كلرم وهوا مرط اوربكلا|

 | 2 ودو دامرلا نوب ىلع ناك ام ةيدامولا +تاّطنملا |
 ١ كح وهو. نيا ن 5 |يه قعرلا كَ :ضاييلا لأ بنرضل |

 اق . لكي ل لو مالكلل أف كارحت > مرمر 0

 عاجلا

 ا ب ورم
 | ما : كمورحلا ةكيررولاو

 را: تنابنا ماررمرلل

 1 عار ىلا

 نزلا ةماردح نا يي ١ نزحلا ةرجج موتو

 0 ةنمو ٠ كالطا ةدا. هر »ع ةيحاد و 50 رد راغل

 | |ماوعا تناكو ٠ ل اومالاو سانلا ىف تكلم هنال ةدامّرلا

 || 0 روباررع مامالا مأيإ ُْ نياعلا ىلع تأت ردح

 ٠ ثداحلا و قولا 5اممإ زول اب ةصخع قي ابويا: ايام
 ١ 1000 1 ةجراخملا ةرهاظلا يقو ةىقلملا ةقطلا يف

 'اذغ انإو .ادمرال اردكاهيف ثدعت ىلا ا رَخألا ما (اروالا

 قاع ف هلي نءو يزارا | 10 2 ااكهدعب رعاك

 دقو لق .ةروكذملا ةقبطلا يف ثدي مرو لك ىلع ٍ
 هيايعل ند دمرلاو . نيعلا رأت وف لك ىلع كمر م

 4 اعنلاو 2 6-0 هادمتلا هاما نم -

 اكليدي هب كلدت ام 5 قع يال ا

 اد ل دمر اهب ةدمرنيِعو ٠ هلح كحل ملا يد /

 ظ د.رلإو . دمر ج دامرلا نول يلع ء ناك انور دل نم

 ينك هسا دمرا دافع فاما ازولا لع ةالوصتوعلا
 ' راو نكرم اواماقرلا 20 ديلا و: كللاقوا دج وقد
 ازدحلا ْ لع يذلا ءاوشلا ن 0 ا . دير ون هنيعل ن

 1 ا هل اعا ْق يضاملا د دم 0

 212 رع

 اقفد ريك دب مرو 5 ودم دا مر - دمر

 0 ايار شا امر انج

 هيف ِى راخاو

 تت

 ”ااطكغ يع ارلا عل ضر ع ارض اهم 3

 1 | .زفن نار ازهر يح 00 1 ةبرفلاو :رخ .رخ

 راشاا 1 رول موا هر دب 4 ارا انك انالفو

 ٠ اهل وا نيبجاحلا وأ نينيعلا وا نيتفشل اب ةامجالا وهوأ



0 
 0 1 ا رطو 5 4 5

 را 00 4 7 0 هاكترا قرأ

 نارا ةوكرلإو ة

 يتلا ةر 5-5

 2 هيلع

 يل هيلع كَ
 كرا #«اممع ىل قم و يف اء ىلا ْ

 تونا هلك قلد دقو رتل | قروز

 برضلإ ويم ةنمو. بدعلا ا را َ

 3 دو هيض رومالا بالقنإو رابدالا

 لينك فاد اا .تاوكرو دكر |

 م --- 00 0 ءاملا هاكر «بلا يل . ةر 1 د

 مه »ا ء. سمس -

 ظ 7 ا دعم يا 7 6 7 لوس 1
 ضوخملاو لوعفم مسا كر او .ركلارم ج ضدحلا نمأ |

 رجالا لاق ريغصلازومزجتا رك
 يأ افّوكرم ىرتىخ “ بونذلاَو ةفظنلاو لنا

 ضودملا عجيرب ىتح ةفطن ”ةراثو اًونذ ةرات يقتسا لول |

 برشي نأ لبق ناك ا؟ ند |

 ١ كرا نما اذه علا أب )ير 1

 فعضإو نوها يا كاذ نأ

 اهومرو 0 1! تك 5

 0 ”نرالفو . اهيلع دازرةئام يلع ينلا أك نوأ|
 * داز رقثام ىلع ةشلاو .اند ةكمرإ هلا امرا + ةفقحوأ |
 ابليطابا رابخالا تاس |
 ءوثلاشصر 0
 تلك امر ثمرت لبالا| |

 هيف ىقبأ اًميمرت عرضلا يف بلاعملا ثمر # طانخا هرفأأا أ
 عرضلايف هساامو د5 نا عاق نا يش (

 طنا يث نالف ىلعو : ىف أ هلام يف نالفو. ثمر ىنعمبأ |

 ولام يف ثمرتساو. 3 دياع رأ| |

 هيف شر

 كر هدي تم ب نيلص ا هدر

 تك -- ا ثمرلا

 ثم .هرلا* با

 و ني اضغلا هيشي رخو ضمنا نم لبالل رد
 وهتقان فص 0 ِف ينخلا

 اًئاطوا 2 تقرلا نا تم 7

 6 ةءلأ نودتوب 0 | نط

 كاشحاو كئالولا ءاداكلا "كونا مبا تينا م

 رمل او ضيخل ءاقسل ةقالعو عرضلافدبللا نيو رب ملا يف ب

 أابلط بر هل ١ دالب ب فرجا اذه 1 تاكرت يأ

 راش ناكيذلا ديعل ا نبا هدقوب يذلا ربنعلا ناخدل

 ب 3 و ضب ىلا ةضدب ضي 0 كا نتلل

 فاك 0 هي أ ثمر الق ىلع : نالنل لاقي

 قالخا طرت 00 2 م 5-5

 درا هشام ا 1

 100 ا

 0 سد 3 وا 95

 كفو
 هي رع رضوا شحوب 52 نم + ةوث ا را #«تاثمَر هر

 ةينح 9 ل 5 .٠ طالتخالا ءاقرطنالو 0 كتفرلا بمانت ا

 نم ”ءاقه اه ةثومرم ربو . ظالكخا كسا هاثومزم

0 
 هي

 ام بناكلا حر * ةقرذ ىتلا اجر مري رئاطلا جر
 لعاف مسا أر ١/ *«اعباتكدعب ةروطس دسفا امرت ةبتك

 ما طبخ لردع رزيغص رئاط يا --

 ةيدباناو حرلا بوعك جأمرلا د جراوجلا

 .ةسف راتالف ٌسرنلاو. خرأ اب ةنعط اط معَ هج 0-6

 مس | عمارلا عم قربلاو ..لجرب ىصح ا برض ثم دنجلا رو

 نبال كتاف لهم الو 00 كيسا عار لجرو .لعاف

 بوح ك اوملاو .نانرق هل يا ” ةعاراروتو: .رمأتو

 38 نولوفي هي نا مس مش ةئادثب ةككلا

 (| ةب رح ةسار يف ليوط دوع - را اجار ّ" | ةفرح ةحامرلا

 رقفل ا اديا عر او. . حامرا

 || اهناك تكدوا تنمسىا اهحامر لبالاتذخإو.ةقافل او

 أو حامر جّودعلا 8 ا

 يطال وردك نِولا حامرو ٠ اهرخ نع كل 3 عنك

 ا ا :ا ةيضا:+ سرد 6 راو اهالوش برتعلا | ى

 قريع ني 0 ماعلا ةبض ونب َ تا كرَحُد

 د« نيرا أب اطاهيبغت هياجر لوطل كأ اذ | لبق ةريغما نب

 , حالا كا ج خرلا زؤتم امرا 2

 نم“ خون جمرلا لا محصرلا * عفدلا ةديدشلا

 يأ دعس يبا ير الف ذخاو٠نيلجر هلال عيبامبلا

 يلا ن



 نار

 مغ ايات يجز هللا 5 َرث مل ارونلا ةروس قو٠ .ةببشأ أم

 قدعلا ىرتفام ماكر ةلعج مثةنيب فلي
 زم

- 

 ٍضعب قوف ُهضعب لعجي مث ةعيجي مئاباح قوسي يا

 * مض يا ماكر عيطقو . هذفانم نم جرخي رطملا ىرتفأ
 ير * عومجلا نيطلا ةّيكَرلا < مكارتملا بادتسلا ملا

 وطلاب هروبي فو. لوعة دا كربون داك ويراطلا
 .ةوكرم تباع !راوقب اقف: ابنا رب انك زا واف

 هلالخ ند

 3 قوف هضعب كار ا اذه يا ْ

 ولا ا م ا دالك ا

 ىه امنأف امه يف تأ 0 نكرب نكروهو ورع وباةاكح ام انمإو

 ةغلو 50 7-1 ةغل نيب ى 1 ) نيت كلا عمجلا 1

 (ينانلا نم عراضملاو ١ والا نم يضاملا| او ذخاف كرب 0

 لجرلا ا هيف ى

 نكرإو .انكر ةلعج م نزر ةنوكرو ةناكَر كر

 2 لوفر سوا يو ةساشا ىلا |

 ل اخو مع ىلا نكرتالف اهاذا يف براقعلاك ُبرافا
 0-00- .رافلاو ذّرحلا نْكَرلا *«رقوتو دتشا نكرتو

 1 3 ميظعلار ءالاو ةنم كسوفالا بناجتإو هزجلا ءيثلا|

 ناكرأ جةعنملاو ٌرعلإو وريغو ردنجو ركلأم نم هب ىوقي

 يسبعلا بهو يبا نب فيرط ل اقفارطالا ناكرالاو
 ناك ةاضنلا و ناضل

 1 رة اماكراو 0

 شو .رصانعلا ءابطالا دنع ناكرالاو . اهنارطا ياأ
 نا نكِيال هريغو ناسنالا ندبل يلوا ةطيسب ماسجا |
 ةاوطإو رانلا ةعبرا يو.رّوصلا ةفلتخم_ ماسجلا ىلا مسقنت|

 ةينابيس نبا

 احا فرح 0و مدعل اش 9

 س.ئرلا زخشل !اههتج دقو .بارتلاو لاو ظ

 ِهأ وشب هيلا هن ههز :وجرأ |

 نادبالا اهجازم ازم نم مون ”تناكرإل اف ”تايعيبطلا ا |

 عدو ىرثو امو ران 1 اهب رطارقإ لوقوأ

 م1

 ا امهوخنو نام مك هو نارك دات ال تا اللا مكارتملا ئشلا م كلا ةرثكو ماحدزا محو | عيدجا مكترإو | |

 سيب | عقب يذلا طفلا ىه ناي را دناعو ٠ ءردلاب ىمر |١ كلذكو ك1 مكارتملا كراوس ٍ نضع قوف ةضعل

 ررأ 0

 ناتهدلا نوكرالا « تيبل ةيواز هلع ريغعص ا

 ْ ١ ةرولودي كك و٠ كارل | ج ةينانو هلا , نوخرأ برعم مي ظعلا

 ا ل كارم حلا همه 5000
 'ش .ناكرا وذ ةناك يظع ىأ نكر ندر٠د 2 ةنمو» ناكرالا وذ

 | اعاضريعبلا ىلع لمإو .هدشوُمرَخأ عونلاو .ةحلصا

 ” الا كرأ أ *ماقا ناككلابو لوف ىلع ىلا لع اك“

 ”ذلا هناعراامبق هيلع ىنأ ادلع ىراوب يفرخا يا اذكو كنورزم بولا ظفللا وه ضورعلا لها داق نكرلاو| |

 ودر

 ”يناجرالا يضانلا لوةكرخأ رظنل نيب و ةنيب

 أ حالف ميف سلايل حالف ملأت اك مهم
 <10 لاقي ةسناجتلا ظافل الا هذه نم دحاو لكناف
 ايهام, سنن هب دار ا ل ياو أو. مدنع

 || ضب يا ءيثلا ةذ لخدي امو اري دقو .ءيثلا

 نرم دانسالا هب ماق امم ةاغلا دي

 أنكر ىسب اممم ًالكن اف ياق ديز وحن يف اكديلا تسمو
 |١ [ةيناج ةغل ءيثلا نكر تافيرعتلا ب لاقو دانسالل

 كلذ هب موقي ام حالطصالا يفو .ةنيع نوكيف ٌيونلا
 | الاو . مايقلا نمال هنكرب ءيشلا ماوق ذا مقا نم ةيشلا

 | ضرعلل كر مسجلاو لعفلل انكر لءافلا نوكي نا مزلي

 أ وهو هب متي ام ءيثلا نكَر لبقو . ةنصلل اًدكر فوصوملاو

 اة لاقو .ةنع جراخ وهف كط هطرش فالخم هيف لخاد

 | الا دننا كلذل دوجو الامامي عك
 أأةرلصل اذكر مايتلا انلوقكةم هاملا نم ءزج ىلع ى

 | اعلي ام ءانبلا ةعانص يف نكّرل او. ل

 0 ناكر ل اهلل نامل نكت جرحا
 اناعلا دنع ةنّكَرا *«رانلا نّكَرلاو

 كلب ١

 ةيمرلل خيول

 ينل ١ ةناجألا نكرملاو ٠ مهسيئر يا نيطايشلا 0

 هو ا ةييظع ى م 2 قفا

 11 ءاضعالا مي .ج ىأ نأ 0 لجر نولوئيو . نينملا

 || ربالاو .اهرنح ( واو 5 0 ضرالا اكر

 ةماعلا دنع |١ ١

 11 اذكىلا كر مزدلل ان اير عروب ناقب ةرخا كرا



 ككر

 ااّمآو برغللا ع ةرؤيظ نييعإ ىدح وأد هي 2 6 أر

 ةدجا ملف تلام اذا ةلخفل | تدك

 ل يلعاف مايكاراس تملا راد ةكرإ |

 ةقرخ# رو نودكأر ج عكار وهف ةسار ضنخب ءيث ا

 | ضر ُُ ةيرلا مك "كنا 3 عامل 1 5

 ناف ًاليلق ولو ربظلا هانحنا | عرش و. ةانمن الا 2 "

 ا أ قر ءيش لك تاياكلا فو: ةفيقر قم ءاض | ىلا ةراشا ةيفوصلا دنعو ٠ د دقق نكي كلا

 لام ىد ةءارقلا ةموق دعب ةسار صئنخ ةو 5 اهلا ْ

 8 ةغل ةصي ناك نإو

 | تارياهغل | دو>و تك ةينوكلا تادوجوملا مادعزا دوش ا

 نيتبكرلا ىلع وهما ىنعبب عوكرلا لمعجست مالو .ةيطالاأ

 ضرالا يف تبثف عقو جمل ١ نك راد كا

 هو وا ماسلا عاف 2 هك غلا كر ْ

 ْ .ةابا طرا هقنع فَلا كرو. نيدلوملا 0١

 .اهدهجلا عما - اراأو . ب فرعيل م هز مدبب تلا ٠ْ

 هسص >» ع ِك 5

 كر كرب خيثلا كرو . وقنع ىلا هدب للغ هقنع يف ٌلغلإوأ

 .ةلثعو ةلعّلق لجزلاو:قرو تعض لف ةكاكور ا ظ اًضياأ

 تع ي> نم لون ةماعلإو كَ كريد نع ءةعطقا طوق ةنم ا |

 وا فيعضلا كيلا ع كراابأ

 هلا ٌكرإو .كَرلا اهباصا لوهجملا ىلع ء ضرالا تكرأو

 |١ ةينلإو .نكترم ناك اكاكترا لج جراا ٌكترإو .ةبلغ اًنالف

 * ةنعضتسا ماكزتسا * 4 درياوو كلفة ما فو فرا

 اراغيال نم وأ هبارو ٍدلقع يف فيعضلا لسفلا ك كا
 اويف عوعسي كاكذلا ةككذلا + ةلها ةباببالا نمر
 * ةكاكذ ةأرمإو ةكاكذ لجر لاقي كول اوركذ

 َكذلا ئوقوس راسم ليلا رطل نطل
 ضان ىلمن"“نلبج قرش ام كرو .كاكرو كاكرأ
 ةرورغل ىلس قل < :نبرهز ةماغادا كلف دقو 0
 لوني تيح ر هلا

 مبرشم نا |ولاقو اوس من
 0 و 3 -
 كككوا لي ىلم قرشب لأم

 ا

 ا

 امجاصا كر ٌضرإو .روكذملا رطل َكَرلا 3 ةغل ُكِرلإ /
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 | ظ للا ةماداجرم تو يذلا م يشل | ىلا + كولا

 | + تاجالا يف كنيعي ال ناب بّرضُي ىَرلا ةيحت وها

 | | فو .لليلقلا رطملا ةكرلا ** ىدصلا توص كلا
 | لعفي ب اك ةراجحا نم وضع ىلع فضرب ام ءانبلا ةءانصا

 ظ ركذللا ويف يوتسي كاكَدلا كيكرلا # تيبلا س اهلوف

 | :ةليلق يا معلا كلك هو كاكر 5 قد قبو

 يا جنا 1 1 .ةفيعض كل ظنللا كيكرو

0 
 || يملا طولا فكلكراو كلك فب ,لعواوتسبنو ام
 ْ يبنتملا بيطاا يأ لوق ةندو 1 كيلا

 | 08 اا لع كاتم ل

 | ىو اب تاكا هود اكره
 ظ نادك فاك عال 5

 أ ظ اكاكر تمل أك اهتيص ع نأ

 | لونك يناعملاو ظافلالا فلا مالكلا نم كيكرلإو

 رعاشلا

 ظ | لصبلا جر ىلع ك ملا باغ. الصب اهنم تيندا اذإو
 طولا وداع يافا عادلا ريشا رطل كك تا اة لكلاو ص ةامسلا تكككَر * كور

 ٠ | |كلترملاو . كاكرلا ُكرآلا عُّكَرلا اهباصا ةكيكر تضراو |
 هين ماكل لو يبع مصاخ اذاف اغيلب ها |

  7ماهو ما اهباعٌكلَرم ضو : يقللا قوذملاوخر

 كرا ا ٠ وع يي | كلوب 020 الاةسو 4

 الا .ةدحإو لجرب برض كو لكرب لكر

  | 5ا جرلا 00 ةلكر ىنعع ةاكر # ودعيأ هلجرب هب ةبرص

 ظ أ ىقلا لكارتو. : ضرالا يف لخخدتل هارب اميرض هناوسمع

  2لكلا عناب لاكي | ا ماجر ا 55 ميضعل 2 ْ

 الكيال 0 ةمزملا لا ب تاركأا لقتل

 ايدددعسا اذا ة 4 < ادلا نم كلذ ر بيصلا ثيوح و 2 رطلا أ

 | ةلكرم ضراو ٠ لجرلا لكرملاو . لكار «ج نالكرم اهو

 0 فاول 0 تدك

 0 ٍضعب قوف ةضب نقلا يح اوك ةيكرب شل كر

|| 
 ئغلا مار *كذ ١ ماكك انوكرن م53 ريصر ”ىتخ

١ 

 م17



 1 ساشا

 ره امزاكرلا ةدحاوو 5 أ

 ةيتعلا هل لاقي لكش لمرلا باكا دنعو . نداعملا يفإ

 يع ءانبلا ةعانص يوئاكرلإ وة قماكر 2 هوو ٌصاحلا |

 ا. عا |

 1 ةركرل او يان علت" ةادغلا 0 ةناز

 0 هركر اموزكولا + <

 هي معدي ا نم ”ويقد نوع ةماعلا دنعو ٠ ةاخادلا

 هوه ىماخا الذ وتادنارلا فم يمسي
 عضومو ةرغادلا 55 * ةزيكو ةدحاولا را
 مه 0: 7 َ 1
 .زدارم 3 هوءزأب نأ دنحلا رد ثيدحو هلحمو لجرألا

 ةركلا وا ةرئادلا طسو يف ةطقن نيسدنملا 0

0 

 ةدلوم.هتماقأ ناكم 00 ١ ةركلا

 هلوا بلقو ابولقم هدر اسكر ةسكرب ثلا سكر

 هكا درعكرا 7 ةزماكول 0 هش ريعبلاو : دلل 2

 سك ةلكراو» ةراط ضو 3 اذاف .اهيدث علط

 محملا مدر يا دك اهب مسكرا هللإو ءايبنلا زهر كني قو

 ا 1 اك امو رانلل هرابص ران ملك وأ اكل

 | اهيف اويلقو اهيلا |و ذاع يا | و 5 وع 8

 يف عفو لجرل|و.خدزاو نسا لا يك

 سكارلا * تيثو ماقا:يا 0 نار

 سادي نيحرديبلا ط..و يف نوكي يذلاروذااو لءاف مسا

 ثنوم ةسكأر | »< ةناكم ل , وهو هبلاوح

 غسر ىلا لمجلا طخ يف دَشِب لبح ساّكرْلا * سكارلا
 ةساكرلإو اك ا 37 20 حل 5 ف 00 4 00 قع 507 هيلي

 نو ٠ سرا 0 1١ < ةيخال اكضرالا يف لغد ام

 | نيك اًضااو اوىراصتلا نيب هال ا 00 31 للمانلا

55 

 | ص ةروس قو :ةلجر كرح هكر ض 7

 ١ةعفد مكر . ضرالا نيب برضا يا كللجرب قع

 .ىسفن نع عفدي ال يا نيا ضكري ال وه برعلا لوف

 هب>انج رع ٠ ودعلل 7 سا هاج جرب نيود ا اطلاو

 1 35 ريع ته تزازعب هايف اهعم 0 ْ

 امو املا

 اهباب ضاكترالا ئر.رح ا لوقو |

 |١١ لالا يف ٍضكرلا* دالبلا بوجو ةحايسلا ضاكترالاب |

 00 ككاو نع ب ناب ب دنع هيكل اى داعلا

 رع

 يد ا كدا ابك اعيرهشم م ض كرو 8

 عقر 0
 أى ةسرف ا د ا 75 72 2 0

 داولا م اع ةأرأ

 |١١ كك نيا 1-0 داي كر ا

 00 كا 5 50 هأراج

 ا داكلانو برطضا و 9 0 لجر

 ا دارا اهباباج طاشنلاو

 ا رطب يف

 ا اانا قركي الوافل اناس جزل ات 'سرفلا رض
 |٠) ]ع وهو ادع اذا:سزالا]ضكر لبق نخل لاما كو

 لصدالا فالخ

 يم دل ةديكتم اه
 ووو ثيل شك تونا

 م ش ىع ضكرلا ُُك عار

 نادر حلاك تسارع اكو

 | 0 دق د فدخاو اذقنا 0 كاقتو

 ||| هذهوةداتسالا يفةلوقو. كربلا ضال ستر يم

 ||| مآل كل ذكامامج اناف ناطيشلا"تاضكر نم ةضكم

 ||« كلذ بايسا نم مالبإلاو برضلاو.ثضراعوا فك
 1 ا 5

 || ضاَنرملاو ٠ راحت اهيف رةيشمب نايح وبا اهرسفو .٠ ضكرلا
 باج ةفكرميإو.رادلا دس ولو وكلا

 # ودعلا كب دشلا ص ا

 | ءاملا ل : اهعإَو ب ضرالا رك سرذالإو سوقلا

 1| ن٠ ضوكرملإو .ةبناوج ضو ضك ارو: م 0

 لجرلأ ا, ضكر ام لوا

 عكرب ا مخ النو نيتك رو 52 يلصملا عكر

 ثالفو .ههيجو ىلع 516 0 ىننا ختاو ل 5

 رعاشلا لوق هيباأعو هلاد تاطخنإو ىنغ ةيرطتا

 ُهعْفَر دق رهدلاو اموب عكرت نا تلا رفا وربع ال

 | |اينبم هنوكرايتعاب مزجلا عم يلا تابئاب تيال ةلوقو

 نتييع ةلصا نال ةفوذحلا ةفينخلا ديكوتلا نونب 4 ءلاصتال
 1 نإابو ع نيك بلا 1 ال ا 3 نون 5

 0 ظ |امطرتل اهني ةاصاقلا لحدولا: رم( 6 عفالو ا .رعتلا

 سلا كتر: 0 الكام يلفلا ني ظنللا يف



 را 0

 | ئدانسا ه6 ةسح وهو 2 عم عرج 0 ةلالدلا

 يدادعن ٌببكرمو . دبز مالغك فاض 2 .ديزماتكل

 كرف هو كعك جزم ل ور

 فنورظلا ٌيحرملا بكرملا ليبق نمو.ىهتنا.هوبيلا ١
 اهتانىيودعر شو نيب نيبوخحن ةّكرلالاوجال ١

 ١ اوم ناكأأم نييقانملا دنع بكرللا 0
 ١ اك ذازلك . دعاو فرط ود ةيجم اب اهضعب ولعي|

 ناقنا ككل انف عاد اق ناسنا لكنا بولس ا
 . لملا لاق لقاع لكو .لقاع قطان لكو وطانأ
 0 هاذي 0-0 125 رهوج معلا لباق لكوأ

 رام سان خيا 5 0 ردوج ناسنا||
 اطال دبع ة كرا ل وا اهتافي ل عضومالا ا

 ل 0 نم دحإو ضنا ام ف
 فيغاس داتعلا ا رد اهماف تايمحلا

 نيجاعملاك ادعاصف نيج همك ةيكرملا ةيودالاوأ|

 ةحاصرعشيال ام بكرا لهجإو .كل |ذوخثو ةيرش نأ
 د ةلهح 06 كللذ ىلع و 0 ةسفن د ب ا

 رعاشلا لاق .وسفنب ءاهجو رونا هلهجأا

 1 اوهّذاتو مإ اهج نم ىَرَولا لضا ا

 ارمله حراص ىتح لهجلا نح ا

 اًبيبطوجتب رخآلا لوق كلذ ىلا ْ
 ةيكرابتيكل نوفصنا زول ىىسوم يبطلا را

 ؟رم لهاج يبكارو طيسب لهاج ينال |
 .اهريغو ليخلا تتسع ايون وعل ظ
 بتيطلا وبا لاقأا

 د هيل ايري ىرسلا يتْنرب ||
 مح دح ضع

 ١١ تاغ نكاكملا ِى را 0 7 ب رافال نا يا 1 ظ

 ٍُي ةوص عةسلا

 1س جس حس جس

 ١ همرج 1ذرث هداوج - ىلع < هب رس يذلا ًّج را

 ءاز# ءاذملا نع بوكرملاب ينكت ةماعلإو
 2م هذ

 2 هيلع 3 ةينعا اخر

 رولا هلا ةكر ةعراو . 3 1 هيلع 1 2 بانأو ِ-

 فدا

 نا

 1 كر هيلأو

 | قرا ركترإو.زكرلا دجو | م

 و فّردل ه6 هلا ثو. عسوت ر ادلا يف تو هاجأو

 1 »< كيتساوأو هيلع دينعا هبلع ارأو ٠ ثيلت ناكملا

 رادلا ةحاسو ٠ حاكراو جوكر ج ةتيحانو لبجلا نكر
 ا 2 نابهرلا 1 ا حاكرألاو ٠ 2 جيل الاد

 رادلا ةحاس َةْحيلا * ةعفترملا ةظيلغلا ضرالا هب
 ا . حاج عي مقيد كيرلا نوه فلق

 | اع 7 36 ؛ يأ اكرم جرسوأ ديرثلاب هد
 ريعبلا ربظ 5 اذا لحر لا ى كاذكود نب

 | 00 كددو. تب ويح دك 51 0

 ا مونلا 00 رو. ةريظلا عاق مأق 15 سس و ةئيفكسلاو

 ٍِغ
 لا لا يك دينيس نانا اواده 0

 ا ل لعاف مسا ادككرلا * ديف رتتسأف 4 هيلأ ردا | ةاناللإ | غ١

 ظ ماني هلو أبعبأ وح ةقانلا دولا ب ناجم قات

 اكريف ادكري يلا (مضاوملا دكارلا * د فاو

 ةهريغو نأسنالا

 كك لاقيو 1 7 ىلا كركر

 ل م دع يش ا فعض

 - كركرت لوف'
 نيذذلل اوزهتلا ةميظعلا

 اي ا 0

 ب كر 2 :او ةثدحا يشن لا ىلاعن هللاو

 اكرو 4يف راص 0 0 ةكر ىعكب ترا | ©

 م 8

 زدر *

 .هلحم يف تبث م 2

 ا 1

 ا .دبز اب ص ات

1 

 ظ * اهيلع دّعأ ُ ضرالا ىلع اهتيس ل سوقلا ىلعو

 افراغ ةركر اه زاكرلا
 2( قرا يارفيقي وابا ل لماما
 نم بهذلإو ةضنلا عطق اضيازاكرلاو . ةزكرأ اذ,ناركر
 ىلغم تابثلا 0 0 سس ا
 نم عا ضرا تحت ز اال ام اعيش كرا 4

 اوكا ”قاخ د تلا
 ماعلا 00 هيفا توصلا كرا » ثروفد
 | راقولا ىنعمي ةماعلا دنع ا مرْكلا و ا 1 لقاعلا

41١ 

 | ةد>اولا زوكرملا

 ا لهحا ٌنيفدو نرداعل



0 

 مسا لبالا را 07 ردم بن 21 ا: اهيا ماعلا |

 :ريغ لعن نزو نال لصالا فالخ ىلع عج وأ

 الج كل . ا 0 ةرشعل | يو .عوجلا يف

1 

 يقيسوملا اهاتكإ 7 اغلا ا 2 6 ظ

 | ةناعلا بمر او .هاكودل | نم خّرفتم نحل

 ناكَرا ١
| 5 
 هيا 2ك جالا * صاخ وه وأ جرذل ١١ ظ

 ال او لاجرلل ليعتسي هنأ روبشملاوأ

 ميهمو

 وأ ةرهاظ وأ جرا ١١ ظ

 زجارأ ١ لوق ظ
7 2 

 اناا الو نات وااالو ثتاضنحلا ةيرالا جني ال ظ

 ُثباكرألا يف ومات ا ؟نودا قه ظ

 درس ا
 وأ 27 يأ 0-00 5 ةفاث عين ا جرت | ا

0 1 
 اطلولا تجر

 ١ ارطا كاكا م 5 لف تعلهت اذا ةناياصل ا

 اهلا نذفلا

 3 0 عونلا كولا 3 0 ْ

 ىأ عارذل او فيظوا هع ١ قاسأ

 طا يون لك نم تو قرت ظ

 0 ويعفو 3 2 هاد 5 يلدا

 ١ لا* ةلذموا نك لا فلكر ةقان * كارا

 مل هيلع نيذفألا لصا ن

 ٌ هيلو ويح

 ١ ياا ةقباوس لنسلا نابكرو بكارلا ١ عج نابكرلا

 5 داخل اني دودارتكا وا انافرخ هيف يتلا ةيلكلا ىلع|ف

 ات لا و علا

 ير يتلا أو 0 كر دي هب بوكارلاو 2

 م يللا ةب وراد ةبوكولل اذ ا ٠ ١ بالا نم ا

 5 01 ما . ليعمل ةنزاللإوا

 ٍْ ضف 9 3 7 0 + لقاك 5 كلل

 نيرو سلا هراملاو زكا كر مز قالا
 ما صو ع

 5 ءركلاو - هالو .٠ نيطئاحلا نع 0 نيتربدلا ْ

 ٍلودج ىلعا 6 سرع تو قو اين يدا
 تكا د وراع و

 د 3 ناكر هاا ىرخالا 3 ٠ ظعأ 7 |

 ةغل 5 عمو. 22 000 دال نم 1-20 أ

 ّظ ع ا

 3 ءايثال ل هج وه 0 انا فدارع افرعو عوبجلا |

 ١م

 اىدحا ب تر 5 ريعلو ةكلا مظلا

 00 طابنرالا ا صر للا ابك رح تر 27 اواىت

 |ىا 0

 ةلجو ا 5 ىس 000007

 320 0 نصا

2 ْ 

 ل ددحا الا ل قلطي تح ل

 0 ن. ةوخا ع ١ انا ناب اغا نم نيتاحمأ تدع

 1 اي ضب ىلا تاكا ضع ريض كولا

 ا ةثلث عدجم نر ايلا رفا هو

 202 0 ةفرط 1 نفرح نيب ةكرخن“

3 

 مك يي

 5 عم

 00 نو' نيب تاكرا م فال

 0 يا مسأ بما 7 0000 بكار.

 أ تينلاو لصالا يا بكرم مركرالف لاقي . تببملاو
 فصل 2 نود ف هلع وزغب 2 رق زب كا 0

 ا

 ءارلاو نع أ ناف

 َ ارق 2 ىاطإو وعلل اهننصنو 2

 أ مابك دانسا ةلكلا يكج نيب ناكن اف . درفملا لباقي
 ”لوصتم دانسالا كلذ 36 راف: دانس انكر مارق

 ظ امم ؛ نكي مل نأو

 يدرب يدق ةبسن 53 0 ما دانا

 0 ادت اكرم ى سس ب قطانلا ناوكاكرتالل اًذيق نيك

 اادبر ز مالفكولا تال 1612 هدم ذاكر
 أر الار اًفوصو. امدح تناك ناو ظ 1 نام . يس

 . انا انو .ايفبصوت 0 0 "رك لجر رجالا دفا

 ّْ / يد يقل را و 2 5 ع م 0

 ش ةنحاولا ةلكلا 5 ْفد هي ا 1 0 ا وخو

 0 |وحخ * يف 1 تاجا 5 يناثلا ل وأ الا ا

 : | ارضنا أ 0 0 0

 ظ ةكاذالا ُْ ةناف ر

 م 5 اديك كلذ نمت 1 :

 الأ قئدحلا اكو ا

7 
8 

 15 !لاقو. رع هع رت 1 كا ا ةنثم ف ثيدح

 وظن ءرمب ديرأ ام قرم هتافيرعت يف ف

 م ناي

: 9 
7 

 مم رذعو



 ّئ

 هذوَع 1 1 ةيشرو | كرو يَ ةيقر 0 0

0 
 -ذأ

 0 يق قَرو 590 ارق م

 0 ا 5 ١ كيماَظ ىلع 2 موقو' دعش

 ةيقرت ”ءاقر *« ةقيطت ال انه كلفن ىلع ليجالو قيطن نأ
 3 ء

 ىلا روف حس ةعفر ددعلا قَرو 0 عشر اًمالكدلدو ٠ ةعفر ِ

 يف ةيقرالاو نيالا تاولطصم نموهو اهتم لل
 0 دق انا ركع دحاولا 0 نا ل

 .اًيغ فانلاو اًناق هآبلاو آي في الا ريصنف الا هتامإوأ
 3 زجاع عي ُْف ١ ازغلم + م عصعإ لوقل وو ليبنلا > نمو
 170 ىحأ ا

 ارآ.بلقناا ا

 ةر.شس دحاوأ 11 لم نأ 7 هلوقبو. 5 7 زل ب ١

 ميجناو 1 ث 0 هدف نا ءس ةعبسلاو 0 ةثلئلإو ا

 دس

 هزذ بمبترت ا

 باك ا

 او | قمت 8 2 ا طاقسا م ١ زجاع ول داو

 تااقاقكلا هاوثبو . ائيع يازلاو تأ ا

 قرن يللا يك عرداك ةلعابفا جرف فردحالا ا

 ا | ةاةثراو اقرت لبا

 مر 51 5 ملت

 ا

 قار قرت لاقيف يشبوأأ ١

0 

 579 قرتو هيفو لبا ىل
1 2 

0 

 ةنوقرت تياص ١ لجرلا 5 ارعولا ةجرد ا هيف قرأ ظ

 يئاقرذ ةعيقرتس ١لافي. يق رب نأ بلط ةاقرتسا ةاقرتساو أ

 يقاراا * عنصف ةيقر يل عنصي نا نم تبلط يا
 0 قالطالا دنع هب اّرَبَو 5 لعاف أ

 نإدقو قارتلا ) حورلا ُىارز ١ كل اذا "اك ةروخلا ف ا

 |يقا للا نستوباةيقا | د 0 0-00 5 5

 ةيقأ لج 2 لي د امج فص و 0- قاع |

 3 هاقرلا * ثينادللال فانك ةغلابملل هكيلإو
 ا تنيقرَو 50 قر ج ةذوعلا ةيقر ُرلا + هتذوع|

 31 ١

 ١ةدعذل 0-0 كلذ هل لق 5 معاق تاق سيق |

 نم ةد>حاو لك رف ابؤبخت وا تاجو زا

 ١١ اند تال رو اللعب كة ,ا ةجردلا قرللا
 ا قار ج ةجردلا ةأق قرملاو ةاكر آو

 00 5-- دل 5 ب . ءاقثرالا

 5 كر
 درا

0 

 كك
 ضق 0 دخاو اةتبكر ا

 نا ر جرعب ىلع نانا مكاري لافي 4

 ُى ديكلا سيلا هرما | مسا

 هةنمو ةيقر م اةنكد يفرم

 يف قلو نا يع ةئارط مثلا بكاورو ف
 ةاخغلا ىلعا يف ةليف اضيا ةكارلإو ا ا

 أ هى

 4 فر | سأ

 | |لجلاكو كلذ د ؛ةبرضو ا هم بجس

 رابمهرب | ابوك بكري سرقلا 200 2ك ور تظل ظع ك2 8

 5 ,رظلاو 4ُفَر هأسرب لاو 0 دا

 يعبد
00010 

 || -س

 ةأوه ا هيلا ة كح عالما ىلا رطل

 يأ رم ا بمر 5 عاجلا . نع نان مخ هدأر 6 كلا

 8 نوف هيأ وزغمل 5 هر اضرفلا كر اهّكطو

 0006 ىّشسم

 0 ل ا

 نمو ١ ضع ىلع ةضعب عضو 2 ةىنغلا فصأ

 | برطلا وبا لاق .ةأنقلا يف نانسلاو متاخحا يف صنلا بكر

 انا ةانمل ا يف هرلا بكر ا

 ءيف سرغُي رخآ عضوم ىلا ةلقن لقغلا لبسف بكرو ف
 وانك قلما علل لمتزا 5و لزم افك

 كر 0 نا ا

 كر لاقي بكارو ب 501

 ةماعلا 5 ةياربزا كاف 00
 . ةيكر ىنعمب ةبكترإو .هرلع ةماو ةمزال ىنعمب بكار لوقل

 لكارلا ارو ةلعت تالا 2

 و 7 زثو 3

 . ةقراق ا ككناذلاو

 ١ كاع زيعبلل وه لا .ىثاملا فىالخ وهو لعاف مسا ب

 كاقتر 2000 ا ليو . ةكرو ا

 نااار ةزغتكو ا

 لانجا كول 51 ير لل |

 بهار | ا ةاغ ١ ليلا اق 0 ةممعل 3و ا !بككللا

 .بكاور ج بكارلا تنم ةيكارلا * ضرالا غلبتال ٠

 ار 5

 0 م عج 1 3 1 1: ” 2 بج: 2 572

 تعج هدد 2

 ل 5 00 »© ضرالا غلب لا د

 ا 2 ذل م٠ هيلع رشوعل ع كلا بوكأ ارو 6 رك

 2 ةلخأز اكو لوب باكرا كركارلا وكول

 ا رياك جرم ١8 فاكرا اب“ فئاكرو تان ريد

رو. بكر جلدرلا تع
 تميز 5 *# حاي ا اايناك

 كيبل لدم كالو ا بوس
1 

 0 ل



 غر

 » نيقرتو ميقرت ةمالعل | كللتل لاقيو . باسح هيف

 | راما وا يشولا نم ”ططخم برضو ةيهادلا ْمَرلا
 ةدشدن اساطاملل كباس سنا لف هويت
 4 || رو ماقرأ ج ْمَرل اوهف ارب دمسم ةشقن ناك اموالوط|
 :ناشنالارالاعنم مولغلا وقر روكا ا ذولا كنك

 يثو دادءالا تامالع ىلع نييباسحلا دنع مرا اظبو

 انف اهو انما شصلا ]و انعيو ةعقق كاك الاول

 تاصو اال وا اهوعرتخا دنطا لها نال كا ماقرالا |

 تاصو اهنالةيبرعلا ماقرالاب ,خرفالا دبع 7 ا لا
 مايا كا را م ةيهادلا م راع ب رعلا نم مهلا | ظ

 قولا تنب كل
 بناجو ةضورلا ةبقرلا * ريثكلاب يأ ا اجو |

 كو ا ةيهادلا ثرلاو ءبب هرعلا بورت |

 دلما قزتاقلا هجر ئرابل ولام ميدو | يداولا ظ
 م وا ةبانلا ٌعاوق يف تيرفظ هبش ناتمقَر اأو لأ 0

 نرايلت ناقمخل وا رانلا ةّيكنم راما ترعاج تننتكا
 قرنا دياب

 نمو .اممبءارعشلا غل رثك دق نامّصلا ةيحانب ناتضورو

 . ناترعاتجلا وأ اةعلع رمش ل

 ضايع يضاقلا لوق كلذ
 نإخ 4 هزل الص و 3 ايا يفتر 56 ءامسلا رق 5 كل ار

 ىيعل تذَو 05 مل كبر كلوا 5 رق رظان انالك

 رظ #3 تناكيذلا 2م ءامسلا رق اهو نارث 1-5 نا لوفي

 رغلان ١ ١١ ىنخضالو .4 لأ رظني وه ناك ذلا اهجوود هيلا ا

 يذلا ابهج -وو حلا رفل ١ وه هلأ رظنت تناك يذلا

 بسحب كلذو يزال ربثلا وه هيلا رظني وه نراك |
 ' رينلا وه اهيجو نا كلاذ سكعب ذا ةنكلو . عقاولا

 أمنيه ذر لق نوكيف ئزاخار يمل اوه ءامسلا ناقاو يقيفحا

 ىه يذلا ف يحل اىقلا ىرب تلا ا عد بسس هول

 انهبآ 6 ئعد بمسح 0 هينيعل تارا وق اههجو

 ىه اذه ع و

 كافكلا ممعَرلا © ثنابن يقولو ::نلمأنف دازملا
 باوك | معا كنيس مآ 2 ةروس ىو: موقرملإو

 ةءاملا رقوه يذلا ّيزاجلا رمنلا ىرت

 باكا يق ميقرلاب د كازاباف انعانئاباعش اوناكمقرلاو فيك |

 م٠/

5 

 ا ٍ | وا ةرصلا| وا يداول اوا مهلك وأ مابجوا تنكلل

 ' ظ ىأ اوبره امو ميدو مذاساو موسل كيف شقن : صاصر |ى

 قالا زا ةلقاعل | ةآرملا ة ةبيق َراا# جوللاوةاودلا

 '00 كو داوم هقءاطاوا:سانلل اهلظاو تايضلا كبل |:

 نيفلاب ةلشقر اط لاقي ىئالاو. تارا 3

 ٠ اًيلسنم اذكا لعج ف هد مار اج مملاب ا

 ١ [ينب نم حاضيا ةرالاو .رتصلل لدجال 50100

 | ةمالعلل نيقرتل او قرردصم مث ةرلاو. مث را و كل

 معلا ديدنلل لاقتيو'“ لفلا ااا ةروكدللا| ف

 اكو (الع وا )الغو شاجو كيري ( ىط وأ ) انط

 |ةروس فو . لوعفم مسا موقرملأو٠ ك.قرم فذقو عفنرإو
 ىا ةباتكلا نيب ثوطسم يا قرم بباتك نيففطملا

 01 سحو راح دع دوو ٠ يف ريخال هنا 2 0 معي 1

 ش ْ نولعتسي انكار داك ارططخم يأ ع ءاوقلا م وقرم

 1 موقر 3 ثنو ِ دوقإلاو 3 1 نا . نع؛ موقر ا

 ؤ امتاوق قلع 0 5 دو٠ ليلق تابن 7 0

 7 . ل 2

 * نقر يم تام وهو قر انفَر نقري نقر
1 2 -. 

 ل عا طن 0

 8 الك لما مضارع ذوو اهنقز اعلا 0
 3 ْ 3 لج 0

 8 هأدر ماعطلاو .٠ وقول ا اببضخ ة ةتيكلو .٠ ةةياوتعوا 1

 ا

 انيق ار ةنقر
2 

 بترا م نك ه5 تضيب | اهنا

 ١ ل .٠ . 2 ظي

 ش | 00 .نوقر ١ تبيضاخا ةأ 0 -

 ١ 5 22757 0 6 نا 2
 1 ناَفَر إلا «# مي رلاو مردلا نيفّرلا 3 ناقرأ ل قو 31

 موقر اا نوقر اأو. ميرتلا نيقرتلاو. ناف لو ند و د

 اوفر 20 عمرا ع لفرلا ديل ا

 قالا مدَقَم و قزركلا| ا ا رب | ىنعمب ابلعتست ةماعل أو

 رد 500 2

 اهديك ذ 0 طفلا هيف قرا ثيح ردصلا ىلعا ُُك

1 



 | زيخل اقرا ةدحاو ةقالا يشل ىقر يا اًقاقش اس
 ظيلغلا دو نيف بسكي ويقر دلجي هقول < ىلإ

 ١ سال وار يف قبترلا ءاإو :اضيبلا ةفيضص !وأ||
 قرلاو: قوز جاي ا 2207 اتا الح « ميظعلاو ظ

 ا ةغل و ةيدوبعلل قاقرتسالا ند م ا ردصمأ ظ

 ىلع لهس ام وارجشل !قروو كئاش ثءابنو روكذملا داجللا |

 فعاشلاو معلا يللا ضرالاو نأصغالا نم ةيشاملا| |

 لصالا يف 5 يكح زجت ل ةرأب 8 ءابقنلا تَرَع ٍقوأ ا

 ةلاشكلمام كلبال ةنالفثع ةناانأ ةرفكلا قع

 268 ريع و ءامهلا ةداهشلا نم

 حف ايي 5 ند ل اسال ُِ وفا 1-0 دبملا ا

 ىأ رحل ١ كد ققرلا "01 ”قرلاو* هم يحال مح رجلا

 ضرالاو فعلا ىلا *«ةعستملا ةنيللا ضرالاويداولا ا

 5 ١ نم قولا * هلق يا *وقر ولام قو:ةعسملا ل َ
 هبحاصل ؛ هلوقي ٠ قرا ةيمقل | ينن دجو كلل ف و معلا

 دإو بنج ىلا ضر ١ لكذمَرلا +ةفسضتسا مارا

 الف يع يح هنأ اما

 ور

 تابنلل ةمركم نوكيف بضني ثمل مايا اهيلع هللا طسإلاا

 نازل او . هلا اههع بضن يلا ضرالاو قاقين أ
 باب نرسم كلذ اط لبق . ةقفارل او َةَقَرلا اهو ناتدلبا

 ةجرلا ةقرلاو + مالاد بلا: نويوكم بيلغتلا|

 بناها ةقرو ةيمعلو ةجعس شو .ءلا ةثرو. ةقدل اوةايسالاوأ

 ليفع نب ة ةراع لوق ةنمو٠ :تنعضلا نع ةياكأ

 ركفوخ هللا نم ا ال ,ذانم يب
0 

 ب ةقرو 1 ”ةدازو

 5 0008 ج قيفصلاو نيغ ! او ظيلغلا ضيقن قيقرلا|

 يناعملا كثرد تع ةرلاز؟ تَذدَع أمو ةنم ليس 0 طظفللا

 00 بق معان ىقثاوكا قير شيكا فيطللا|

 داع ةيشاحا قوقر ُةلثمو» 00 !املا قفر

 نبع لاق 7-2 دحاوأ مل كول اا ضيأ قيقر

 ةنم مسالاو.| ضل فيلا لاقتو لق

 او ترا

 ناقيقرل او ٠ قافر ىلع عم عب دقو + اقرأ ِرأ 39

 ني 8 و 5 انيحان ني ءرخخملا نمو. ناعدخالاو ف نأ انضخا

 | 0 ١ ا نمى ولا ل 0-0 4 ءابكرقتي

 ةقيقرو جورعلا ةقيقراط لاقيو.ةعيفرلا تاماقملاو ةينسلا
 | ةقبرطلا ودع ىلع عقئاقوإ |١ ىاطت دقوا قئاقر ج كفئرالا

 تافاثك ل وزتو ديعلا رسوب فاطلتي ام ]1 كفابفلاو

 نم و راد د( تاع راع د رفاحلا قيقرلا ليلا

_- - 7 

 ا نم ف راما اطلالة در ا ا او

 اديع ةفازالاو ل حا اداب قرم غمج قو“ كالا
0100 

 ىتل ١ [يلونيل الل املا ند عون ىو ٠١ ظنللا طغت ال انرايف

 | ةيوأ وسلا :ئضارمالا نءزوم اهمال دوسالا طلقت لهانعيب
 يأ

 هيسفنل ردح ناكفاف قدح راض ةنأ مهضعل كل 2 ام عوقولا د

 قي 8 ريكت اك ناطسلو كفانا م ل) ةندلا نم

 قارون كلا يف زبخي قبق ر بخ ةماعلا دنعو٠ لوعفم مسأ

 ةليغسم اماهوا اهبحاص موني ىتح ردلنلا دشن ىلا

 ةقوقرم تاذ موق 5 أو.ةقوقرم ةنم ةدحاول ١ جالا ىلع

 ا ع لصتيا هفذ> يارةلصلا فدجلعف# اة منيعو

 الت وق رميرب ةقئلا ور بوردو 0000000 ماهل

 هل . "نوذاللو دن امك ققفشلاو رةجرلا وجم /نم هلا

 ا ٌبرض لاقرإلا وأ عرس لجرلا لقرا -لقر

 || *لوب احلا لوُقاَرلا *ناهعطق ةزافملا لقرإو .ببتملا نم
 *لاّقرولقَر ج ديلا توفت ينل !ةليوطلا ةلختلا هلقَرلا
 000 ةلقرمو 00 ٍلاَقْرِم ةقان

 بونتلاو.ةن بو ةمعأ كاكا | "ا 2 ْخ ع م ل

 ةنمو٠ نك ناب ) ةمالع ل هل لعج يأ ١ ةلعأ |وذظامح

 بتاكلا َة مرو ةجقر ىنعو 8 #يهبقَرب رب ءيش ١ عب زويل

 ل 2 ارث لا ناوبد لهال :ةعالع قول فر

 عقي اليكض يب هنا مو العا تانابساو تاعيقوتل او

 |١ دب دا دكر مى اريغ“ق

 لاو



 عقر

 .عاقر* عقرب نشل نا بودلا عقرتساو .ينعيطت الوأ
 .قيتا ةَعاَقَرلا *« يم كل يعتسُت كامسا ا عاق لاك عاقر را

 اشم هامور ك8 راجل وع قال ردككا اهتسيو
 ىلا ناسف لدغ كيت يزيزملا تافاقن جار
 هجرلا ةبالص وا قمحلا ىنعب اهنا ةعاقرب رتنوبعم ةعارب

 .جو زلاو ةعباسلا 2 ةةضق عقر ةَرلأ د ءايدكلا قو |

 .نوروطت ناو اجوزهللاو كق 07 ,كعقر ضحال ل اقب|

 يضتيةنال وهسوهو نييختو ْنَظ جدر اب عقرلا ريستتو

 باوصلاو.اهيلعال هبجوز ىلع ةوظحلا مدعب اعدل نوك|
 يع“ نوكي اذهو . ةيجتملا نيغلإو ءافل اب كغفُر ٍضحال

 ةأرلا هاعقَرلا * ةيانكلا لبس ىلع اًجوز هللا تورد
 * ايي اهبنج يف ام ةآدلا نمو .هاقمحإو اط ةزيعالا

 نم ةعطنلا ةعقُرلإو . ةَعْقْرلا ة مهسلا تثوص ةعقرلا|

 ١١ قرولا

 .ةلوا قرح نمو" .فّدطإو . عاقر ج هعقر دنع بونلا ظ

 مدر
 قرخاب م كسلا ينل | جسنل ١ ةعطقو بكَ يف

 ةعق 2 هيلع ةتاودأ ةلهط : يذلا جوللا جرطفلا ة ةعقرو

 هيِووا هب كردتسي ام لمعلا وا مالكلا يف نيدلوملا دنع
 كولا قرخ ةعق ةرلا طغت 7 ري داري اري امل 00 4

 داوسو .ضايبو ةرج عقب هيف لج عاقِرلا تاذو
 ملجرا تبقت امل ةاز رغلا نال وا عاقرلا تاذ ةوزغ ع

 يا ةديج بوثلا اذه ةعقُر لاقيو. قرخملا اهيلع | 3 ١

 ءاشوفغنملا بوث ١١ ةعقرو ٠ كلذ وحنو ةقيفص ةزتتحمأا

 لوقو . شقنلا هيلع فصر يذلا *ىللصالا ةيسل

 رعاشلا |

 هداف مداقل دف ينال "بن 017 ظ

 6-5 و نيعل ا ُْ ثعش ام ةئعق رو

 قئر

 7 روللا/ نم ةحقرلا غضوم عقرلا خالل ثيقَر قب
 اًمضوموا ءامثل اوةتشلل اعضوم يا اعقترم ديف ىراالو
 | وهو. ةمرم وقع يف يذلا ىمحالا ناعقْرْكإو ٠ حالصالل
 |١ كليو يريرحلا لوق ةنمو ٠ نام اليك ءادنلا يف لمعتسي
 ا | (ًامقرأإو ٠ ناعطالو ماعطال وه نم اي ناعقرم اي

 وجو . عاقرلا رينكهيسا عقرم ثبوثو . كلذك كاقمححلا ٠

 ١ 98 دش يلع 2

 0 ++ دعرأ افاق را لوهججا ىلع دربلا ن .هوواالل تفقر

 ' هلأ د ع دا دعي َء ءافلاب فوُل فوزا

 0 1لبقو تاهلاهرعل رم
 ٠ 0 نودي .اطو مك كاكا

 ْ 5-5 ذو انه“ قموماتلا بح اص: ه 1 ةلعفع يناثلا
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 ةلع لل هقفر
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 دبا نقرأ

 فاغلأ 00 ٍِ حاوصل | ةيحئاض

 ازيرا قرو ٠نأثو ظاغ ٌدض قر 57 علا وز

 هئمو هكراولع تثقفش هل 7-2 هلع لق ف"عض

 اقيقرت

 7 ويد قع ليلا يو سنت /الكلاو هلل الاف
 باطل 5 يكس . ةيانكلا ِ كاف يا

 ةوقبخو 0000 0 وف ناباج ن ١ ةلصاو. "سس ها

 خرف اا. هكا سارح ةوفس يا

 كلذب 7 قرا ُُث ذخا

 .يبكت در نعأ 4 اول ١اةف. اعنا تس اط نب

 اقاقراإ قرا 6 دض لظفللا قكيؤت اا تيه ثذف

 'ةلاح كس الف ّن قداد . كلم كولملاو : ةظلغا ٌدَض

 : طاق ص هيلا قف ققرتو:ضيبالاب ضصاخ ةجض

 (|١ دضاق اقرتسا *يثلاّق رتسإو . ةبلق هلّقر نالفلو.اقيقر

5 2 
 اقبقر يتبوا راص اثر دبعلا قرو.تيبغ أ ةئقر *

256 

 أ
ْ 
 م

 تك او 2 لو ياس يأ 00

 ٠ ء
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 يقل ةيمقأااو

 ةيظع ةرهش ةمقرلإو .ةرهوجو ةلصا هتعقرب ينع اهئافأ

 ج نيل اكاهرثو عرقلا قروك [هةروو بلدل اكاهناس

 ارآ ةعبس قوف نم هللا ركب

 ا

 1 اا اا بمعن ةاكأو .ظلغتسا

 4 اع بضل يلاو ١ 0-5 دلع بارتلا 9 للا ةيوشسملا | ةقشيفح و١ اة ات يف يذلا ىجحالا عيقرلا# عقر

 قاَقْرلإو لاح يا ْمقاَعَر مويو . ةعستملا ةنيللا وأ لل عيقَرلاو . مقري ام ةرما راص يذلا يأرلاو لقعلا اولا
 هل بارتلا ةنيللا ةبوعسللا ضرالاو٠ «٠١ ف. قرا دّدَشبو ع 50 ١ ثيدحلا و٠ . ىلوالا املا ١ هامسلا ضيا

 ا ريعبلا ىتمو.ىيقرلا زبخلاو داليا اهنع بضن يتلا وا ةفللض لكنال تاوعسشا ضو قعق

 أ اناغلاو كلم كولملاو
 ضرالاو هر مصل !قاقرلا#*لزه ىنعب نالفقرتسا ل وفل



 لك قاَرفَرلا *ءملا ريثكلا فيسل او نقرلا بارشلاو اذ 5-1

 يفقيقرلا لل ةاعفست ةماعلإو :صيصيو خل الخ لو
 اضيا قارقرلاو.ةتسآلالتام بارشلا ل قازقرو.ر

 ةنمو.ليسي الو نيعلا يف كرمي يا قرقرتي يذلا عمدلا

7 0 2 
 ته

 كك
 ثلا ىلع ىف ذكب يأ

 ا كلل ابو ند 00 عمد فاشل

 ا راك ةصيصبو ٌيلألت اط ينل ١ ةعانلا ءاسنلا نم ةقاَيقَرل

 اةياحلل لع ةقورقرلاو ٠ قراقرج اههجو 00 يرو 2 ْ

 ناقُرقر *< ةفورطم ةعفص وا 1 نع هقيقر ةعل ١

 .لءاف مسأ قرقرتملا 2 كك ىا نم رقي ل بارا ظ

 "ال ايزيفارلا ريثما +“ بريك

 م هنا كو مسار هشقن اقر 5 16 را ةشق 7

 | شفرتو ٠ ةفرخزو هرّوز ةمالك شقر * زاجم 2 ةنزو ا
 .ءاأ 0 8 0 8 ١

 رسكلا ىلع بلاي اقر . اهم: برض وا يحل شاول أ ٍِ 0١ 0 ١

52 

 تايكلا |نمو: طوطيخح اك ة هبيو ودوريعبلا ةهةشقشش + ةاشقرلا |

 ؛  ضاي و داو طقنملا شفق .ةرالا < ٍضايب و رداوسب ةطمملا ْ
31 

 . لصالا ىلع شايرإو مرت لاخصل 5 ةرغصمأ

 دعس ن؛ ورخ ةسأو ريك ثق ةرملا ن

 اكتشا 0 ل هردح نإ ةعيبر ةمسأو نرعضالا

 رخام ناشف را

 .برطضا لالا صقرو .بعل اصفر صقري صقر
 انا صّقَرو اًضيا اًصْقَرريعبلا صقرو.تلغ رم إوأ|

 ثلا صق رو صقر م١ ىلع ءةلو ة ةصق ةراو ةصقر با

 صق درا دي ثبمكو 8لعاف مسا صقارلا#«ضنخن|و عفت ةتراأ ||

 رتنلا اهاوس امو لباللو بل الا نوكيالو ٌردصم

 5 رخال كل لا وارجلا يف نوال 1 قراقلا

 ناموس خل صقر ل . رالوزرهو ٍودَع يف ةكرحم ْ

 صفر ١١ ىلا عياطلا ود ىتح ةباغلا ا طم ظ

 ظ *«ريفاظالا لش هبوعكو ونأديع قد قرت يف ناكوشرملا دودو

 تمب ذل ةريكلاو جاج دلأ نم ةشقربملاو ٠ ”ىفقثلا ةبعش 0

 يعم يا لازيلوا نمل رق لام
5 5 5-7 2 

 .طْقُر ج ؛اطقر ىئئالاو ةطقُرلا وذ طقرألا * ةكعا

 ب ع دقو ا دحأ 52 ةيذج ثخأ ا

 تيراطلا تقر نفاد دوت ستارك ام لك ةعالكو
 ندع ةءانمللا ضافر”ةنبوب» جل ابللو لاه قفاقرلا

 ايفردلل ةيفلو ضاقرلا تسون هطاكول ع ةوسلؤال

 يرَخَأم دنع صيقرتلا*ثّرطم ه نإ وتبنتال ضرالاو

 عمرفتي مم نر ركل ىلع توكنشلا مورب نا وه ٌءآَردلا

 يوت د :ةاقق طن هناع قفزت ةبوت :طقرت 9

 00 رد ناك الط رأ اعاقرا رأو ًطاطقرا: لم أو

 ةريغللا ةصق اهيف تناك يقل | يل الطا بقلو ةنتنلا هاطَقَرلا

 .-س 1

 ىأ ضايب طقن ةبوشي داوس ةطقُرلا * ديرثلا نم

 طَقْرألا سانجإو .ثغبالا ملا .نمو.رفل ااًضيا طقرالاو
 نوكي نا اهيف مزتلب ظافلاب ركملا تاور وفطيرةع

 رثنلا يف ليعتسإ وهو ذا رسولا عملا كاقروحا

 ظ طقرالاو. ءاطقرإ أ هجم اذه يف ٌيربرحملا انعج دقو ضنا | وا

 ههجو يف تناكرانال رعاشل | كلل ام نب ديجح بقلا
 محلا بوذلا عّرو عرسا اقر عقرب مريس يف عقر

 (|ةباصأ ممسب ضرغل او. .ةاج انالفو. اقرا ابةيفصإوةقرح

 | خو نيتماقو ا ةماق اها اوطف اهم ده نمفقأ 300

 ظ عقريو 5 هلي ةناوعم ناكو .ةنعطف ةكردا سرافلا |

 | راهنبل هسرخالا طس تا ىدحاب لك اىرخاب
 ارح |ريص | تس ضب

 | عقر * قدمو عنف ع 355 3 نم طقس ام اهيلع ن

 || ةتولقم ريخلا عقارو٠ 552 فقر دا وحلا

 ا| نأ هل ن 0000 اا اج لجرل | عقرإو. را

 | عفنرأ امو هل عقلرا 0 نالف عق عقرتو' عقرب

 ين“ عقلرت أم لوشن لايزال هلت رتكار ان يا

 ىلع ا رمل ذا ةعفر ال هَل 5 عاقرب نالفاي

 كهس--للا

 تيد 01 نع

 نارطخو ككفت اهبف ةيشم صقرلا نا فراعتملاو:زفنلاو

 |ام يا ( نيب رعم اهتم نيمسا ) عاقرو عاقرو(رسدكلا

 ني هب كوكا 1 لبق واي تابالو يل ثرتكت | ٠

 22 ع



 رقر 2

 رطملا موج نم ارسل حادق 0171 ٍتيرضلا

 لكي هانا وافلام راجلا اقوا دابا دلل

 7 هربنا بعبق 0و 0 ابيب فر ايدل ل 4ح :ولطإ بيل ْ

 | هيسفن هي للا طان روكلا ا

 نيالا
 (ج بقرلا ا عفترب فرخألا عضوأا | ةبقركاو بقر و ظ

 ماع 2000 44 ةرمصلا دنعو. ةي درأ الا نع كافلأ ةظفاحم ظ

 | لها دنعو' هلاوحا عببتج ُ هبيل ءاب رلأ عالّطاب ديعلا ا

 اعم ندضلا نت ناتكابلا تايازوصالجتفلاقموزللا |

 قطاع دلو تالوعفم ند واولاو ءافلاو نايعافم لم ١

 ناعافم ره نايعافم 0 نأ بح كلذ ىلعو ٠ ا |

 َر ىو 2 هه أ

 | كاب ةّره هو تالوجتي ةّرم ”تالوعفمو .ليعافم ةّرمو |

 2 ةشريبخ 50 ةآبقر جم 2 نيو رخآ اجخ بفارب

 9 !| .هتريشعو ددلاو نم هدا تاكو كيف تابيِقَو

 يذلا منلا بيقر ماوصل ١ قو ٠ هيحاصل بيقر أهخم

 حاوي الق 3 ا اعا دقتني

 اهلك 1 ظيلغلاو 6-5 ك4 72 ىلا

 ك اول.سلا لها دنعو . حقا 0 ةبقا راق «ةيفازق

 عراضملا ب نليعافم يف نوكب كلذو. اسمان فانخالو

 نونااو ءالا تاك نواف بض* 2015

 "صان ىلا ةيناثلا اقل عافمملا عيطقنلا ُِف كل 8 لانتف

 في. فلعب نيتلكلا قرك هاف كا ةيئازللاو
 ا

 ناف . هيف بيرالوغ ( طقف يا)ْبْسَخ اهادحا ىلع

 كو: ون“ لج امال يليردلا د عر االول

 |_ميسي ممم ب عو « ىلع هزيل هييف ىلع ع زاجأ

 ا كتايكلا نكللد) كفالة فقا ةاطولا اورق هلابك
 ار هيف ةلوق لعج نم مىنف نبل ىف هيف كيرالا

 اًربخ ةلعجي نم مهنمو هيلع فقولا زيعف بيرال لوف

 اقر يشعل 0 د لع تفقولا يف د
 هللا دنع نم هنأ بيرال ىا نم اس دلل و را

 هئيأر وق

 00100 هيلع مأقو ُة ةيلصا هلام 0 2

 رتيو ةحلصا يا ةخيعو هلام رب 3 لاني هاج

 بدكلا هع ةحاقرلا ايدام ةقلر و مبكي يأ لاي ايعل

2 

 اساس ََك انت لقا لها ضعب ةليل قو ةر 6

 نم الجر نا كلذ ناببو. ةماختلل ىا ةحاقرلل كنأت 0

 ل ملا داوق فو 3 | ُّ هيتيبلت ْ ةيلهاحلا لها

 او صالخالل كلبا انيتا اننا ىلاعت هل اطاخم لوقي
 امرا *ةبويندلا حابر الا راع ال كات واع دواكلعاط

 حار روهو 07 َراا ىلا 7 :رجأ: 2

2 .2 

 ةقازاو هج و

 رلاوا مان ادوقُرو اداَقّرو ادفر دقري لجرلا دقر

 عتسا لق و 5 ا ةصاخ

 ظ هده ةدقو ' ب دارا 4 00 ىف م بوغللا يي فل 5

 د
 ! اكس ا دكر ٠ اداقر د دكايح عوف ل س.شا أرح 8

 رمالا نعو ٠ قاخأ بونلاو . تدك قوسلاو

 ١ اًدادقرا لجرلا د دقرأو' هي م افا واكل مانا“ هدقر ْ

 2 زييكن د دوار لا +دقرو دوف جمانلا دقارلا#عرسا

 01 وشو رانل 1 ا 0 4 ؛ درالا ةكيك ل فسألا ةيوطق 1

 اركي

 || باح يا لامؤ

 : ْ لق را ةروغتس ةكمم اًضيا دوقأر ارلاو .ديقاو نط عراق و

00 

 رعاش دلأ كاف ا هيفا هلا قارا 0

 ٠ «رقانملا الكل هيدا اك ومش ريفا كك( ظ
 | |ةدقرلا عدلا لحلا لك كاطع رطل تادكرلا

 : |[ |ةرشع ردق 7-5 ردو هدر اضإ“ ةدحاولا ةّرملا

 ٍْ 0 ةجاجدلا

 مهر

 نم تدرض ديقرتل اد داقرأ اريزكل ١١ ةدقرلا اأو. مايا

 0 هعضو ضعي | ديقرتو

 راق
 خابسأ | ِ 35 وما ب هاسايع ع .رأ ا 8

 خارفل ايغبت جدلا ثحت اطقلا صيب كد هو
1( 

 ||ةبراش دق 2 رب اود دقرألإ او ٠ دقا ارم ج عجتضملا دقركاو

 يأ ى قرم لجرو . قيرطل ١ نم نيبل او نويفالاك

 ارينك دقري يأ دوقري لجرو . هرومأ يف 5 اريك دقي ا دوق | يف

 ْ ًالألتو ووسط

 |*قالحتايف رادعمدل او.رودت هناك تراص سمشل اوبعلو

 ( 0 داق

 ئريرح ا 4
 كييح رابعلل

 ا 1 لوفي

 | |هدقرااب "متسإو هدق اا اعلا ناينا تتقيافا



 اقر
 َ كل :
 ليقو . ةحلصا (١ يواو) اوهر ةوفربا توالآ ار

 ق>بوذلا يف ق ردحما رذحلا جن وهو ةطاريخلا عاونا قدا وفرلا ْ

 :ا ماله ةلباقلا ن وأ لاق. قرخ هيف نكي :ملةنألا

 فو

 ورم ةيحح 5 انو رو لك عطق ايفار نأ

 يداوف نم رتل م ةام. وفرت لاصولا طي ىعأ

 ةيفرت قو هاا دسو بعرألأا ع 2 انالف افرو 1

 ةافارم ةافارو ( 1 فر عجار ) نينبلإو ءافرا اب هل لافأ |
 رعاشلا لاق ةقفاو "فرو ا

 املي نا هركيو ىيفارب .متورابا تيار ناالو ||

 000 ا 3 2 ماجتل الإ هافرإ 1

 0 ”عون عيدبلا ا ا مظملا ٌقرألا * ركذيس سينجل

 79 ةورألا 3” اوفر قنالاو ءاخرتسا مف نينذالا

 . لوعفم مسا ُكفْرِإو .بيطلا ضحلا نبللا وا ةيبظلا|

 <يضنف ىرخالا نمرصقا اهادحا نيتلكت يب عمتناومر
 كلذب اهوفرتف اهنم صقن يذلا فرهلا ةريصنلا ىلاأ |

 ىلوالا ةلكلل اما نوكي كلذو. نانكرلا لدتعي ىح
 ضبا ةلونكقي :انللوا انما انميق هيريرا لوقكأ| |

 'ةرفح 11 ا راصق نإ ند

 هبابق نع التسمم

 دال الرا ا

 هباب قالغا لبق يفالتلا يدياو
 كلداع ىتح ةانلاب لوالا يف ىلوالا ةلكلا افر هلي
 تلداع ى> فاقلاب يفاذلا يف ةيناثلا ةلكلا افرو ..ةيناثلا

 ىل والا

 سو تفجا توف وأَ اقر اه خلا +دلا ًاَقَر
 ن

 ا ينال 2 مخ اكو مقرا ف ردلاولا عطنا
 ها كعلظ لع 00 1 دعص ةجردلا فو .دض

 اهيلع له م الو كشف قفر ١ يا كعلظ ىلع قر ١ وق يف

 5 ءدلأو مدلاو .ةعفر قر 1 ..قرعلا ى راد« قيطت ا

 نب مثكآ لوقو. ةكفرإل مدلا ىلع عضوي نات 00

 |١ بكرا اغلا ليف رن يسيل فلعةنرللا نياك

 اكن اهنا ياودلا وكر اهيف نايف لبالا,اويبتاال قص

 اا بي ل
 ابوقرو ةبافرو ابوقرو انابقرو هير ةيقرب ةبقر

 ظل لكلا لعج انالفو ١ ةسرح ّىشلاو ١ 21 دنا ةيقرو

 ةسرح اًباق روةيقارم ةبقار## هدص دمنا .ةتبقر | ي اهيقارو»
 ,ال.ةفاخ ورم ايف هللا

 ىلايرافلا ةيقراا عل انيونباقللا لبس قففالا قران

 ءيثلإو انالف بقلرإو ٠ ل اع ناكم ىلع عفترا يا العو
 ىبقرلا» بقرألا نم كمسا ةيقرلا ظلغ بقرلا *ةرظننا | ل
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 رمالا فو ةشقرملاب 4 ةعفرو ةسرهو ةقد ”يتلاعا ةيعتلا||

 هو شفري شفرو هيف 6 انو

 نيغرهالا يف عقو 0 شفرإو شفر - اد ىت>

 لا 5 نفل دل +« ةعرب الو حربب الف

 بارتلا ونحت ؛ ةفروع ةماعلا حالطصا ين 5 3 هو و بارتلا 4

 * ةفرجملاب لعي ناكام دعب كلملا ربرس ىلع سلج يا

 ةرااب اهوحنو ةطنحلا ليبي يذلا شاقّرلا
 ةفرجملا ةشف رمل 3 لايكلا اهم

 رعسلا صنترإو . ةوبوانت 21 اوصفارت - صقر

 لخلل ا ضقرو .اهاعرم ةي دّدبتت اهكرت لبالإو٠ هامروأ

 ِف ددعن بهذملا يف ٌنالفو. ددبت وركن :يثلا ضرنو ظ

 .شعرتاضاضفرا عمدل ١ ٌيشفرإو (ةدلوم )هل بصعملا|

 + عنا يدإول | ضفرتسإو .بهذو قّرنت ُبيعثلإو
 هابل | لوق ف وهو ٠ لعاف مسا ضفارلا

 تينط نقلعا تايزاجحا امااذأ
 ارض اهضفار كول أي ال اب

 يف تمّبخ رهشل ١ لع نمتعتما َنَلَع اذا يا يمارل | نعم

 .ضفارلا ثنوم ةضفارلا »» ضافرو ةضقر جاهفأ 0

 ةقرفل او اهيل ار ظني يارأ ا ننوأ 3 هدضع ىلا ريعبلا دي هب 3 00 وهو ضايإلاو

 و
 ةنذْلا تب

 نيو رادع عن ةرلاو.ةنم ليلنلا هاا نمو اهيلا رظنب | مافا دلبل ابو .حاكتلاو لكلا اهو شففلاو شفرلا يأ

 0 اضل ةنولعتسو : ككفاذلل ا ورع ةهأ دارك عم | شرعلا ىلا نسفولا] ند تالف برعلا لوقو. مه اًدقىلا

 نيذل ا ةصاقرلا * ةكرتي من ءاينلايبت قا يا ةضفُر | لوانتيل شن

 ضر < 3 رأ ١ نم رسكتملاو قرعلاو ضوفرملا | يا كصيفَر وه  برشلا نم ةبونلا ةصفُرلا الف

 كورتملا 9 لك يار !او اهدحو تعَّراضوفُ_ضفرت : لبالا تضر /

 راو 1 رم اضكرو [َضْفَر ةضفر وقم ةضقرو. اللا ظني

 عرزل او .دالبل فاو دعصا موقل او.رشعتم مزال انا ةةعفرو | ضقر * عسنا يداولاو . هياَقيَف طقسو ةقذع رذشنأ
 كيا اذه عفرا لاقيو . رديبل | ىلا داصحملا دعب لح آليلق اهيف ىتبا ةب رقلا يفو . ةظاعنا مسا ملوح
 أر دكلا ُبساحلإو. عفرلا ةمالع اهنحا ةيلكل | عفرو . هذخ .اهضفر ىنعب لبالاد» .عسن ا يداولا ضفرا ..لا نأ

ٌ 

 ةراخال ذأ رح كفر نا مج يارا ا عيطتسيال امس

 ٍدنج لكي شو ضنفاورل أ نم
 ةعيشلا نم 0 ذاضيا ا او. ضفأو 1 يلا

 خوف ةنمو٠ مدئاف اونو 1

 ىبَأف نينيثلا

 |ةنع اوضفرإو ؛ موضفرو ٌةوكرتف يدج يديزو اناكلاقو

 + يضفار ةبسلاو
 قارلاو اهدحو ةيعازلا لالا: كيوب دعما ضقرلا

 0 0 اع نب ديز !وعياب

 | *قّرفعف ةنم رطحت ام ءيشلا ضاقُر

 :3ديم ضفر اعود ضافر 1 جٍضفر رلا َء ءاملأو لبالا

 كك كلي كيتقإا ةوع اعل نبع ضف اة اقر رف | ب

 ةّضبق لجر * اهريغو سبالملا هي ةفاظنل اب ةانتعالا

 ضو رو. مقرف ذ سانلا ضوفُرَضوُفر ١ ملبن وعرب

 ضيفرلا الكل ند قرنتملاو 0 كلي ال ام ضرالا

 لاقي. ضفارم ج ليسلا هيل | ٌضفري ثيح يداول | نم

 ٠ َّظ #5 -

 .عئابو ةهرحيعس يفريعبلاو .ةعضودض اعف ر ةعفرب ةعقر

 ةتعفرو . "يبل | ىلا هلشضاس ثي دوا ثدحلاو .اعتح ةلعج

 نالف ىلع تاخد لاقيو' هيوم ان ناطلسلا ىلا

 ا اذهو . تفتاو لو يلا رظني مل يا اسارإل عفرب مف

 سيل | هرما لاق .ةماركو ادجم يطعي يا سارل ا عفرب

 اكلم ينل ا نكرتي تنال كلت

 اساو هل عفرت و مانالا نيب

 سانل | ىلع اكلم راص دق هنا لجرلا موت لامآلا نا يا

 5 ةعاقر عقرب عقر عقرو٠ تل ةمارك يطعن ال كلو

 | *عيفر وهف هردق العو فرش ةعف 3 عفرو .توصلا عيفر

>45 



 دفر

 ال دكر قرأ 5 ملا حَدلاو ٌردصم درلا | دّمألا لباقيو .ةّيتفر ةنع ذوخألل ل سيو الجاع ظ
 تملا بنما كي بير الجاهل دمي ا! ننمت ظ

 ءيش لك تفرب يذلاو نينا |

0 
 ظ

 هب نوجاوي ام وه وا عاجلا يف ءاسنلا ةثداحو شلل اوأ ظ

 وطنملا يف شحغلا ثفرلا ا يفو . رثملا نم

 لاق. حاكللا ركذ ند نع 5 نأ م ْ
 . عاجل ةدءاوملا ناسلل ابو . عاملا جرفل اب ثفرلا للدقو

 ةنامدقمو عاجلا ىلا ةيعادلا ةثداحلا ةغللا يف ةلصإو ليق
 ةيدزأ هل قا .لذفلا برك لصا جوَُرلا - 3

 ةلصا . نينبلإو ءافرلاب هل لاق اتضرت ةحر - خر

 ةانرق بهذي هيسذلا ٌعبرألا + اح ةزيهلا !وبلفف اقر

 + لاب اوعيبان دفا ققيذأ لَو
 قر لوفت ةماعاإو . "غفار كيسا فار نس 2

 نولوقيو .٠ ضمحلا 2 ةهجو انن اذا خخراو نوجتل
 يياودلا خوفُرلا * سقم يا غر مو ”لناو 0-7

 .ةدافر اط لعج ةّبادلا لع واةبادلل دفرو٠ كلذريغوا |

 الع امد اعزيجم فيا ةقلطملا ةلباقلا تدفرو

 ف ةلعج يا ةداوس ةدقر 7 5 ةدَع ندم طلت

 هدفارو. ظعو دوس يأ تالف در لاقي. يلهو

 .ةبسكا لاملا دفترإو .٠ اونواعت ادن ةدافر

 .لعاف م بأ دفا ارلا + هاطعتسإو ةناعتسا ةدفرعتلا د

 ٍج دال ثنكم ةدفارلا  تارفلإو ةلجد نادفار او

 ف ةرخ ةداف قرلا دي فتسلا بشخ اضيا دفإو 1 . دفاور

 .قايدبأل اراددارس هنو ضو ةزو كرم ايلقاا

 نيللي

24 

 2 0 كفو ؛ ثقرو ثّفرب ثفرو ثري أر ”0ا

 دفرلا الق ةقان دوُفَرلا * دافرأو دور ج ىل طعما ةاطعلا كت اذا اضيا ةدلكم ثقر لاقيو . اعماج هل تقرأ

 قرر دصم ديفرتلا »* ةدحاو ماك حل الا ا املا ثقَرلا * ثفر ىنعمب لجرلا ثفرا »« شهفل اب |

 ل وق وأ ءاطعن ةناعاو هاطعا اًدَفَر هدفرب هدف ر

 ىأ دئاسو ىلع يا ئئواضيبلا لاق بفرفر لع نيئكتم| اط لعج ةبادللو .ةناعإو ٌماطعا هدفرإو .ةنواع ةدفارم

 لونن ةماعلاو ٠ يامر هدش ريعبلا سقرو .هلجرب |اماعط جاحل هب يرتشن آلام 0 ان جرخت ةّلهاجلا
 مدنع ة ةرطنفلا ا 20 "طنا يا ةأنبلا سقر ةنادسلا او مثاه ف :بل ةياقسلإو ةدافرلا تناكو

 ٌردصم ساقرلا * اهكسمل اهيبناج نم هيلع دئتعت اما * ِهتْيْدَج لثم جرسلا ةدافرو .رادلا دبع ينبل ةآوللاو

 سكر

 حدقلل دْفَر را قلو 1 ةاطعلا ددرلاو. تام

 أ قو. ا ورع ىلا كالت ام دقرلا لدأو . مضل |

 ىأ را نوعلا يا دوفرملا دقر رلا

 ةايعرلا ةأرملا هب حتت ةماعلا دّقرملاو. هازل طع
 الو افيص اهنبل عطقنب ال هآشلا ديفاركأو . نضل ١ حدتلإوا قى

 نش

 ةنمٌقالبلاو ايكرحو ويحانج طسب رئاطلا فرفر
 ميلظلإو . تاص ةوشلا فرفرو .لمعتسم ريغ ( فر يا )

 فاَرْفَرلا«يلع عقب نا ديرب ءيثلا لوح هيحانج كرح هي
 حاولا وهو فنطلل ةلعتسن ةماعلا وو هأعأ افلطاخ و ميلظلا
 ٠ نع درتل قاطلا وا بابلا قوف طئاحلا جراخ لمت
 انيبلا فئارط هيلع لع قاطلا هيش ٍفّرفرلا رطملا

 الا كو ظطستو سباحلا ام ني نيسش ايتو

  (|ناصع نم لّدمت امو اهنم لدن امو عردلا بناوجو

 ' | ىتف لضف ام لكو شرفلاو سباحلا لوضفو ةكيالا
 | ١ :شوزلاو نمل اب تبني نجشو ورح كيمو شارفلاو
 | ضايرلاو لسرتسملا عانلا رجثلاو رظبلاو ةداسولاو
 ” طلال قدرا )هنااا طاق ةقرحتو طا
 |أذَسَي درز عردلا نمو جابيدلا بايث نم قيقرلاو

 ش ةعقإولا ةروس يثو . هربظ ىلع لجرلا ةحرطب ةضيبلاب

 ||نم برض فّرفَرلا ليقو لاق: . ةفرفر عمج قرا

 ٍضيرع بوث لكل لاقي دقو ةمينما ليذ واطسبلا

 ام يأ قرو ةنم زفري امو : ةبرض اوفر هزفوب ةزفر

 براضلا قرعلا زؤارلا * برضي

 (عفد يار ضكر اساقرو اسفر سفربو سفرب سفر



 تشكر يعكر

 ثول وا نشب اهنا فرط ىلع نا هلا نم كَل
 !و ْغرملا+اهخدبرئاس تلاخي ْ

 ؛ابهذم يا امغارم ضرالاخ دحر لاقف .افرا

 رعاشلا لوق ةنمو . برهم يا ”غارم كنع يل اموأ

 اهجورف لع لهجت ) ضرالا اذا
 محارم نإوطا راد نع يل ذإو

 دجي هللا ليبس يفرجاهي نمو ءاسنلا ةروس يق ةنم ليقو 1

 ضرالا يفأ
 اري اقيرط 53 ةو.ةنم يمضغي نراةمزايارك

 يلا نيا او .مفو .مهفون ١ غر ىلع مقراني يا دكواسب ا

 ل ة ىا غا ارم هس عند لان تطا ا

 تكاعف للا -- ةيعرااو .اهلعبل ةيضخابتلا ةزرلاوأ

 ةبعل اضيا ةيعركإو .ةنم ورك ىلع يا هتمَغرم لع كلذأ

 بارعآلل|

 < - - و

 ىأراذا هيلا بهذي ابهزم يا اريك امّعارم
 م وق أ

 هبفو.. هليَمو هلق ىلا دا اًيْغَر ندري ملا وبغر ظ

 * رةمعل يف برغيو لكي يا نغرب نالف لاقبو . عيظأ
 ةنغرلا * نغر ىنعب هيب ١ ةنّوه رهالاو٠ ةعطا ةنغراأ ٍ

 يف ةغل يف ينل | َنَعَر ها "وا ٌيَعرر* ةلوسلا ضرالا |

 عاب رطلا تالآ نم نوح رأاد نع رألا * لعل ا

 هل تراص ( ييواد ) اوغَر وغرب هو مو نيللااغر |

 يضف تربع 2 ماعنلإو عبضلإو ريعبلا اغزو» غر ا

 هلا تراص ة ةيعرت نبللا قر * ةاكبلا دا ى ؟يرللا اوأ|

 .ةوغر هَل ترا هاغرإ نبللا غراو . ةبضعأ كك أ

 لئابلإو . دعرتو دّدهتو مضغ جن ديزإو لجرلا غرإوأ
 ةعناوهاعدلا لع اهاجح ةقانلا ضراودةوغر كلوش

 اذغاتوا ةقان الو ةأَش نط م يا غرا الو غلا

 هللإو منا ثيدحلا يفو . اند د>إوو انه د>إواغر ايغارتأ
 .اهانحاو اه ذخا ةاغترا ةرغرلا غترإو ةولتقف هيلع اوغار: 1 ظ

 ارما رهظإ ن ا ءاغترا فاو ىمح ثسي لئلا ق١

 الو ةيغاث هل امو .يغارلا ثّنوم ةيغارلا * ةريغ ديربوأ |
 ا ا توص مراكب د 2 ةاش ب ةيغار ظ

 رو |بهذملا غار او. فنالا غرك
 نيللا ٍةواغُر * ىرقلإو ةفايضلل ضعنلا يف هئادن مافم

 ةرسلا +« عال ءاكرلا © ةدبز"قازتكتو ةئاَكُرو
 ةئاعلإو ءاهذلب ْز 2 رو توغو نيللا ءودوو .هرصلا

 * غرو 1 ج ووو نوباصل اكيغ رام لكل ةليعسن
 ند ئش ةاغ 9 7 58 :رأأ ةريثكلا قى ةونلا نم ل هلا

 رغارم لباق. أنعم نع عنب : عر + مالك: ةوغرلا هب

 / نييك دج عر ما 2

 بوتلاو ٠ طدلا نم اهاندا انتاهاي هيلا اف در

 ْ يأ ةنكس لجرلاو. يرضع ىلا ةضعب حرار هلأ

 اقف #2 ه0 رصأ يخيب كو ٠ ني نايطلاو نوكسلا ١ هذخاو ةنم 90

 | عججو ماكتلاب يا نينبلاو ةاقرل اب هل لاق ةكؤرتو سيفرت
 ةابلاو.حاكنلا دقاعل ”اعد وهو .نينبلا دالمتسإو لمثلا
 (|.ةافرلاب ةلصولا واردالا نكيل هريدقت رمخم لعفب ةقاعت 2

 اير مهضعل ل ٠«نيين نامل دنع فذحاز زاجيا نموهو

 مانتلالاب هيسا تانبلإو نينبلاو تابثلإو ةاقرل اب لاقف |
 هك“ ديلا ىلع لشتف ةدالوإ ١ ١١ عاشور قالطلا مدعو

 لجرلا 000 أ ارادو ماباح ةَأفارم انا ثان ملآو

 هاندا ولا ا أ اند هبلإو .ططشتمإ ةماو غح ةلفرار

 اوقفإوت !ىفارت موقلا ًافارتو ٠ ةارادو اباح رانالفو |
 ل كرا ب هد 5 اهيراغ عا لنا طادك
 يت اكنينبلاو ءافرل ا سرعملل مي ةنمو٠ 0

 فيفا ا و ا * * بول ف هيد دلل

 ولا زوق يلو
 يا وه ترف ةقد و6 كا 7 هقفري ريو ةئفر , هتف ر

 ةتقرو» عطقنا لبحلا تقرو رن معتم 2 ال دناورربكلا

 || * ضفر فيت بن ابلعلو ةدلوم ف يو. توفرم وهف ةضفر
 ىل ماطحا تاَقّرلا * عطقناو قدنإو رسكلا انانفراتفرا

 اًنكاذإأ ليث :| ارسا ينب ةرون ةلسو ٠ ليورحت املك

 ظ شنخالا:لاف. اديدج الخ نوثوعبمل اننا اًنافروا انالعق

 .رديضم تفّرلا #2 توفرم وهف ثلا تفر ةنَد لون

 ةعاضتلا لع دحي ثدكرم ةسايسلا بابرإ حالطصا يفو

 اسوا



 لغر

 تبرش مث ءاملا|

 ةنالتسإو ةفعضتسا هزغرتسا -زغر 1[

 * هيف كرابو ةلرثكا الغر سعر الاس هللا ةلغر ظ

 *“ ةنالتملا ةيعرتيإو عر مف الاليشل هبعرا|
 ةرأل *«فاملاو ةكر 00 نيادرأ امتار

 ٍِى ذلا يالا سعرملإو ٠ عساولا شيعلا نَشرْلا

 :ازريخملا نيكل كجرااى'كرابلل يوغا طاو ةلبغ من

 دولولا ةأرملاو ةسوجرملا ةسوغْرلاو
 ناار تقول عنو كر لاب وعل ناصع ١
 ةامملا نيسل اب سعرا يف ةغل ةسنن مي
 دبزلا نء وسحو حاصلا شيعلا ةغيغّرلا - ب ظ

 اقتل ف
 ه7 و

 ةلتكو ةعج انْغَر ةنغري د ا ١ نيعلا فنغ و

 قيقد هيلع و ديو. ]غب ثبلو ١

 رزبلا ةيّقلريعبلا تنعرؤ. 5 دهم فخ لااعو# وذهب

 يع اعلاف خلل اج لا بنغر د١4 ةونو قدق دلإو

 نم ةلتكلا فيغرلا * رظنلا دّدح هيلا

 50 فحول فخرو ةفغرأ 2 قرلا فاللخ

 .نيجمل | نءزيخو قر ام فيغرلا لوانت ياو فيغارتو

 ةيرازنلا لاب تن نوي لو 0
 يسرك قي داك لكو

 تيغبلا كلب قلق ناد

 ”ةدللع اذا ه2 و ساحغلا لغر لونل ةمالللاوا يدجاب

 و نع 7 الاو ل طخا للا

 | بارتلا ماَعّرلا + عابتا ”غاد ”غارو . فونالا 3 داخل: يبصر الكوت اناعويمما دارا : لق

 - 52 ةغرلا و يل لطام + نوايا دل وا ةضالاب

 مو

 رعاشلا لاق .ةلكيو ءيث لك م نغب يا لوُغَر
 يع اد نوع

 افرتخا اذا باج هل مانيالو

 || نم عانلا عس اولاد قيديصاملا ليوطلاو فلقالا لغرألا
 | ديبرظ هل[ ةماعلا, دنع لفزالاو ٠ نام لاو ٍشيعلا | سي

 نونل اب نغرالا فير يهود مب ؤشن 2 *.كصقلا

 '02 نيل افف1 ودور داغيراب نق نلعرا حب داغر

 م 3

 0 اد هند هيف ة حرك ادعو ةيعرو يفر

 . لاك ال يا ) نملاعت,.هلل ةفنا مٌحرو ..هغر

 ةفنأو 3 ايْغَوْغ د نالف فنا ترو رهرك نع

 5-52 مع ترا َرْغَدو' 0 ىلاعت

 تحل ذا امغرت ةيعر * 3كم مغر عري ىلاعت هل

 000 ٠ ةضار ارو. :امعرامعي هل لاق م

 ١ 0 ةطقتإو لذا ةغرإو . هاداعو هرجتو مذبان مونلإو
 أ( ةةصلا اًهلف ل ذلا غراو. ةنم عانتمالا ىلع ردقيال ام ىلع
 .هدّوس هسا ةغدإو ةظفعا ىلاعت هللا د ةغعرأو. .بارتلاب

 ”([فنالا غارو .لعاف مسا غلرلا + بّضغت هيلع غرتو
 رعاشلا لوق ةنفو. ليلذلا

 غار كفنإو اين دلا يف لضفلا انل
 لضفا ةماينلا موي كل نحنو

 | 3| لوق ةنمو.. بارتلاب ظلئفم لمراوا نيل بار

 مهيف شيعل اب ”ممنم انا امو

 |١ اعل | * ةغنل وا ةلمملا نيعلاب ماعّرل | يف ةغل ما مل او مالو . لاامديلإو .وعضوم ريغ يف ةعضو يثلاو 35
 0 فاعلا ف غل دبكلا ةدايزو ةئرل | ةبصقو فنالا | * ةمألا ماطقكي اَءَر *يدجلاب صاخو اةتعضرا اهدلو

 ١ |ةماغرل | ةيجع ا ءاخماب ىاَخُرل ايف ةغل تبنو تيملاب | ىهيوا كين يل غتلا 9. :كماك سو ,تادصم لغو ظ

 غرلا * ةيلط يا ةمأ نالف ددع يل لوقت , ةبلطل ا اهنذاافي يتلا قونلا نم الغر لا + لاغرا جقمرسلا |

 و لع يعلاذ فسلعف لاقي 51 غرلإو غل او | ةلغرلاو.رتلفغ ف ةعاضرو ةميلا ةلغملا ذ+ ةقلمم كر

 «لذلا امرسفلاو تارنلا ضيا غر | ةنم هم رمرك لعد مر وهو م غلا « عيت ماملا وع نا * ةلر هل اك هنلهلا|
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 بسمضر

 ايانملا لالد ناك يناص>

 انما موس و اهزاط ضاق

 اميبظ اهلا يف نراكيفبسو
 عاف كك اور ف بيلا ا

 . عيبلاو :ارشلاو ل ًلدلا نيب لوالا تييلا يف عج هاف ظ
 عا .عادصلاو ةإ اوادلإو بيبطلا نيب يناثلا يفو

 ج ٍيَرلا عضوم ةاعتال علا عمرو 1ك ردصمأ

 اعازبو قرب أم يرو عارم

 روماب هدأ زا ةيشروابخ واع عرب هيف بحر

 هيف دهزو" "فر موك ةنع ضرعأ ةنع بغرو .ةبحإو هيلع

 يبا لوق ةنمو :هيلع ةلضف وريغ نع هب بخرو:ةكرتر

 هيخرنملا قا نب ديعاقرب اهيل
 0 دمحم اونزحي نا باع "برب ةتوخأ ذعافأ|

 1 :و ركان اهيف ُهاَبح رةرفح نع مروبفباوغربو

 وبحر اًتوبْغَرو هب هابغرو ىع دو ىْغَرو ابغَرويلا بغروأ||

 هل اسإو ةءارتضلا اوه وا لها غرو غرو !ايغروأ ظ

 * | نزكما ريكو اك ا بغرب لجرلا بحروأ أ

 تا نطبلا بيغر وه موق ُةَنَقَو مهلا ديدتلا

 اك دارا بعلوا :مهلاو لكك 0 نعةيانك فوج ا

 .بسخرب ؛ ةلعج ةبغرأو ةبعر تايغر .ةةراكاشإا ا رو ا

 مك

 هال بأ بغارلا 7 0١

 كنغر رداوو.ساَعَر بحر حضرا «دبكلا ةدايز كغ

 # 0 ةنادغتت ةيابع لا ا ”عسأو ع رزنك 01

 باطلا ىف مه ةاينلا حالطصا ِف و 5 ةيغر م

 هل نولوقبو ٠ 5 نم جنالا باطك ةبئرلا حي نييواسنملا

 ىل.ةاعدلا هل ل اني لعالا نم ناكن اف .اضيا سانلالا

 0 يف نوري كل ذكورمالا وهف ىندالا نع

 ةبيغر < ب عساو ذخالا رك خ 2 بير رتادو٠ هر

 رخر

 ىئ ولما قمح ى ؛ رهاط م اقلا ابا 5 يبنتملا

 00 ةسفن ةعيلع ىف

 د كان 0 8 7 . ريس وللا ع غرملا

 ا د يروا اهنيغر اح اههعري هما دلو )1 ثغر

 | .:ءاتغر ىتشا لوهجلا ىلع ثرالف تغرو . ىرخا دعب ةّرم
 ْ تغغرأ#ةدنع ام دفن ىتح لا" لآ هناوزتك دبر ثغارو

 ةتغرأو ٠ ةتعضرا اه دلو تغثغرأو ةنطرت تراص ةآرملا

 | ثغرأو' ىرخا دعل 2 .عرلاب ةنعطو تاع ِ نعط ا ص

 ٌ 200 يي هت دو

 وا نبللا دي ىدنلا يف قرع ةاَنَعْرلا + ريثك 6
 ظ 0 راو يناس جلو ا

 نال داعي فيفري اس غرب ةشيع دغر

 ظ شيعلا دغر مخ اوراصو 3 مولا دغرا# عستاو

 0 |: 0 ظ كفي 0 1 اهمؤسو اهو

 ظ 0 ةعدمأو يأ 97 ب 0 ا 1 ناك

 أ حمس 52000 هع هلا, ع 2 هد
 | 1 داةزتبلانةروسو نمو نام ٍط يا دغر ماعطو

 ٍسع تئاوؤ كمارو 5 هايف يدعوا موقو' اهيا

 | ل ديغّرلا 0 كم دك دغار 1 تك كلا 7

 ظ ا . فلاب هاميعزلا دمع رلا ددغولا نع

 ا ةئمد 0 5 رار بو 7 0ك

 لوقف ةينمو» 0 جرينكلا هاطعلاو هيف بوغرملا رمالا

 | +ىعلي ع * اماسي مث مثاقييق د هيلءّرذب و ا ا

 || ةيفو دج ل نك  كلبصأل واللا 3 ل

 | يرديال هيار يف كاشلإو ارك ضني مل غانلاو ةعضعض
 | مساوهو.٠ .طانخم نكل لاقب كلذكو هردصي فيك | نب

 داديغ .رالا لعاف

 .ريخملا يف سغنإو شيعلا يف ةهافر هل ناك الف غرغ
 | اهاقس اهغرغروا تالشينم موبلكت دروُهلبا تغرغرو

 3 0 ايقس اهاتس وأ ّىشعلاب اًموبو ةادغل اب اموي | س

 ال وهو ضنا ةمزلا ربعبلاو.ةافخا ثلا غرغرو.رسفاك |

 لوحيذلا ضمح 1 نم تباصا لبالا تغرغرو © ديرب
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 وخز وعر

 نرم ةغيصلا هذهو.مونلا هيلا عجرف ةنحولا كلت ىلعأ

 ةينبالا رداون

 راعرت الكل ةيشاملا تعَر

 ام هالو ىدعت انا اكع ءرو.ةتلكاو ويف كحرتس (ئداب) ظ

 را 0 500 : هلال ذة عملا
 . هض وخص هرمأ قرو .اهبرغم رظتنأو اهبفار م ١ كرو ا

 كقرسو هو ةيادرو 0

 اان ىلا رظن نمالاوأ : هيلا انظم ةلظحلال ةاعارمت ار ||

 اههنار مون ١ نالفو .اسبعم ى عر ريخلا راإو ٠ ريصي

 هسوعرلاو ايعّرلا مسالاو .ةظنح ةرماو .اهببغم رظننإو

 يفتارو هى رملا أبيف راك ضرالا تعارو.ىوعّرلاو

 .اهاعر ىنعب ءاعرإ ةيشاملا كعرإو . يلاقمل عمتسا يا كلعمس

 .اهيعر رثك ضرالا تعراو:ىعرم ُهل ةلعج ناكملا ٌةاعراوأ

 يا كلعمس ينعرأو . ةتّْحرتو هيلع تيقبا هبا تعلم
 انا + تلا ةعاملاوشا عرار هلا يطأ يلاقم عمتسا|

 رعاتلا لاق.هاعرت

 نأ ىلا وطعت كا

 اهعرد هللاور 2 سس 1

 ارتس ركع عع ةكنرإ كب ةراوايعرت ةيشاملا تععرتو

 ييلط ةعيش اما عزرا او اها غزي نأ سلط ءاعرتسا فال

 لثللا يو..اهاعرف ةنيشام ةاعرتسا لاقئ:هل اهاعريبنا |
 انتا نعلن هيوردا : دتف بشاذلا عرتشا للا

 | ةنم بلط عمسل | ءاعرتسإو
 عف دنإو رماسلا عمم رتسا مث ةيوتغلا ل ظ

 ااعزبنلاك |

 يقو ٠ موق رمأ يلو نم لكو لعاف مسا يعارلا# ةظنحأ|

 ةقلعتللا ةيسايسلا رومالا ةفرغم يف ىّنَتْلا وه حلطخالا ظ
 .ملاعلا حالصل بجوملا ماظنلا ريب دت ىلع نكمتملا هين دملاب |
 ينعي ةياعرلا نم عارفنا ىلعاريط عاب يخركلا ةمداج يفوأ

 ءآعرو نامعرو ةاعز ج فورعم مالا يف كل ذو انو |

 5 وق ةنم 9 هلا يقصي رى

 عارو . نابكوكياعنلا يعازو ءازوجملا عارو :.ةاعرلا

 ا

 م 3 ا
4 

ر و٠ اساس و اه 3 5-5 و ةياع َِ ةتيع 1 ريمالا قىرو ا
 ا هينبع ك

 ا *ةينغ ع يا هل ىلع ىرب نالفو. ابظنح يأ ةتمرح |

 م نم بلط يا هاما مايا ةاعرتساو لد

 ٠ دصا ىدح 0 ةنمو مس١

 || يارلا ثنوم ةيعارلا * بدانجلا نم بر ناتسبلا
 | | بدانجلا نم يرض نثألا ةيعارو» عاورو تايعار ج
 |||. ةلئاوا ةيعاورو بيشلا ةيعارو . رئاط لبا ةيعارو |

 | ىَو 3 عوز ين ةرعش كذا كيقلاز م عاوبجإ قو

 0 فرظلا يبا لوق

 قرف ضايبلا ةيعار رشلدعار
 هرعسالا "حار لوألا اأو

 | تارت تريظ بلا هاضلا ةرعشلا كلبعار يا

 لوا نوكيرعشلا ناولو .رركلا ىلع لدي رعشلا ضايب

 .يرعش دوس كلعوري ناكل ربكلا دنع دوسي مث ضيبا
 | أل دت ابنال اهبحاص عورت يا |١ يا ضايبلا ةمئار ىوريو
 لبالا ىَوأ الا اوىَواَعَرلا + توملا برتبر ذنملاربكلا ىلع

 | *اهبع نيس لبو اهنال مرايدو موقلا يلاوح كرت
 || ةيعر عمج اياع رلا#ناكن لكل ةيعرملا يثاوملا ةيواكلا

 || ىلا وعدي دلجلا يف وعند ردصم ةياعرلا * ةيواعَر !و

 ْ ينأعرب يسار نولوقي 41 ةماعلا نك هوهو كاكا

 1 عر لوقو رد تر دا #« هكاكح ىلا ينوعدي كسا

 هدعرلاو .ايعَر كاعرو هللا كلظنح ينعي اًظنح يا كل
 طم جرامتم لبالا 10ج عروة 1ع

 | ةناع يونا ا 0 0 3 0 58 هل
 08 3و رعار ملك ث يدح ا ةنمو» رعار مهلع نيذلا سانلا

 ! أ لما مم ردحاو لكن | ينعي. هتدعر نعل وسم

 : ةاياعرو كلما ةيعرو:اباعر ج 2008 نوكيفماعرب ري

 ' الا ةيحرا ةنمو هتئارشو هرمنا نوعضاذا نعت

 مسا اعلا جس فب ةعرلاوو فراشنلا ديعو وم
 00 ميل نول وق درو جل وثلاك كد كوع

 / اللا ةيعرملا ةيشاملا ةيواع الو: نادل زنة وعر

 ةيع اًرتو ةياعرت وفا دقو ةدعزتو ابعت وةبع ل

 .|ةنعانص يف وا لبالا ةياعر دي يأ ايعرتو ةيعاّرتو

 ١ أممي نا عيدبلا لها دنع ريظنلا ةاعارمو .هئأب ١ ةعانصو
 ةيءىلا دعب لؤتكةيساني امو رما نيب لكمملا | كييف



 وعر

 لئاخ اذا"اهمازرح توض وه وا اببح توعاذا هاذا
 قاع قيعلا #3 هين 2

 و اديدش انعط ةنعط َدَلَعَر ةلعزب هلع

 ازيدشان غل هن هلع ةلعرا * يح العر لعرب َلِعَرو ةوفل

 لعرتساو . اهتلعر تجرخ ةجوعلا تلعراو. اعيرسإ ا

 لِعارا *«ريسلا يف تععبانت مغلاو : ليعرلا لوا يف جرخ

 ةلاعرلا + فنالا نم لاسام لاعّرلا *لقذلا|
 لعرا اوةبابث لجرلا نمو لبا فنانة
 تاذ وا نذالا ةليوطلا ةاغلا تالعّرلا * لخغلا ركذأا
 ةقانل | نذا ن 75 ”ةداجو ةماعنلا ةاعّرلا ل جالعر اا[

 ةفلفل او ةمز اهناكنيبت ال اهرّكوم يفَقّلَعَبف ُنَمُت ةاشلإو ظ
 مهمريثكل وا لايعل و ةليوطلا ةلخنل ا والف دل | ةلخنو ا

 ىبرمعلا نادشوا اهب دق و | ةليلقل ١ ليغلا ند ةعطقلاو

 نوكت دقو. ليعاراو ل اعرأو لاعرجنيرغعلاو او ةسفخلاوا

 ةلعر وباو» ا ناحير قم لكلا لحدا .رئبلا نا ْ

 ةعطقلا لب 3 رلا*«انيج مخيم 0 داوش*بئذلا ||

 00 قمتالا لع رأألا + ٍلاعر جةليلقلا لينا نإ ا

 نكو.لعرأ ثابنل نم لدتا لاقيو :لعر جةالعرأا
 أ ليعارإو .لاطو باوصلاوا تباظو بضعلا نموت ام
 لل توسل ناك زابل ا لعّرملاو .اهلئاوا حابرلا

 اهدئاقوه وأ ليعرلا يف جراخحلا لويعتاو :كاليك ايخ ا

 لبالاوذوأأ

 نوخرطلا وه وأ ةلقب لوأعرلا - للعر

 تفر نستلاو"ةيقرو“ را ل ينلا عر

 دا تيعرو اماعَر مكرت ةانلاتيعروءاهتوا 1 ظ

 |١ جبسم ةاشلا مح هد مع تر قف اهفاَعز ٌلاَيثَف اهازه ٌدنْشا | |

 0 رح 55 رلا#تبعَر ىنعب ةأشلا تع عراو اهماعُر

 ارا ** ةءعرأ ج ع وا اءاغلاو ليما طاضخم ماعُرلاو

 ا م مثلا | ع رلا نش ةماعرلا# دبكلا دايز

 «نلااعلا لذ 1 هيؤسلا د فلعل عبضلا

 ماعزلا

 ةعانلا ا را موُنغ رلا - معر

 هلا 3

 رتاناف ةعانوت فيل الو عرج قنفلامطداقر

 | نعرو اضيا نعري لجرلا نّّرو ١ هيلع ينعو كلذا

 | ةنعرا ام * نعرا ناكانعَرو ةنوع نعرب نعرو نعرب
 تأ لعف
 ظ ةغل ّنَعَر * .ليوطلا لب او «ن اعرو نوعُر ج لبجلا
 | نعزي اهييدت ةررحألاو نع 3 7 هانعرلا *« لعل يف
 ا ديدعل ان: ليال الاف رتل سواق |

 | ناصتنن يف ليقو٠ 97 ةنوعرلا * ةكرحلا ريثكلإو
 ةيفوصلا حالطصا كيس ةن وحل عرلإو .ةنالطب قيحإو ركفلا
 || فرع قو .اهيعابط يف يالا عم فوقولا

 | ناصقنلا بسحب ركذلا ل اعفالل ضرعت ةقايش ءابطالا
 ١ العر ةنكازجلس لاف و وكم» نالطبلا و |
 |يدتويال انأ ضرغلا كلذ ىلا ئدوي اهو 0 ةءيصلأ

 وكيع يرغول رع دش أ يآرب

 يدوب هنأ هدض ىلا يذوب وا ولا سدو الا هيلا
 || دارت هدهاشت ام لوا ةنالورابتخا دنع رهظي كلذو هيلا

 | ءانظ نظيفا ةةلامقا رمال ىلا لدي لش 1: ةافأط

 نوقرغي الف اًدحاواباب قإو ةنوعرلا نولعجي هو.وركف
 ينال اقاوم ىعو ودود لواء ازبم ١
 | قمحالاو هينطنم ْ جوهالا 5 ل 0 مل ١ ةعبأ تربح

 لقا نمو يغب لردع طرب عاما: نارام
 نوعرللاو .ةيرتكأ برطضملا وه ويك 0 ليق

 2 م يي ا 00 7 2م

 ناثاثيو ( يواو / ةهوءرو اوعَر ع 9 ءر

 | فوعتولا مسالأو .:ةيع ”هعوجر لحيَو لهجلا 3 3

 ١ لو جبال | نع لجرلا ىوعرإ *« اًيغّراإ او ىَوعُرلاو
 سور

 أ

 ا
ٌ 

 - ام 7 و ه©أ _

 هويكو 4 ةبيغ أشحم و تعج

 ي وعرب ؟ اهتع فسم الل 10 م كثالن

 ١ ديل لوغو" . عوجرلا ىلا ىوعرا ليعتسُي دقو
 رع

 . 7 3 ه4ةةححو يل>ر دعب تثترهس

 نسولا ىوعراو 1 عع : لآ 1 5 ١

 نمد مث مت أو اودلا تو 2 ةشحو ه هيليحر دكعل روس ةنا يا

--- 

 ؟ه ؟ ا



 ظعر

 ءوس نزرع ثد# ىو . لفسا ىلا هطوبهو وضعلا لقث

 نو“ دما لابن قا فاول جازم

 ةونل | الجال ذننت الف بصعلا يف ,ةجزل ةظيلاغرطالخا

 عبطل | ةفخ نع اهب ينكت ةماعلاو . ذوفنل ارم امي ةكرحلا
 اهسار فجري يقاا قونلا نم شوعَر ولا * سوهو

 يف 1< ضب | مالا نم غون نعمات لدا 5 رك
 ةديع وبا دشناو .ءأو طا

 شعرملا نم ينفاوخلا لثيك  ةلْدَج اهقوف ةج اهل
 ةفجا تحت يذل | شبرا اكةفتامرينكاهسار رعش ناي
 اغلا قبورعوبا ل اق :اهبيقنوغ ةباكض نيالا 2

 اة حمو مره دق يذلا رسنلا ٍشعرْملاِب ىف خع ةنأ

 ةئاخأن 5 كيس ٌيودعلا ن نازك ى يلع ةلودلا تا 5 أهانب

 ةرهججأا نيعإ رأو ىدحأو

 ل انقلا ىلا عير و نابجلا ل ا-ششعر

 دا ورعملا ىلاو

 ل 6-5 و نامظل نهو نابجأو ودعت نشعراا

 رفع قاحالل 2 نونل او . ةنشعر ىثالإو.عيرسلا
 ةبذجو ردو ةصنن انهو هضفزر ا هرلأ الرز

 صعرتو صعنرأإو .ةصعر نعم "يي يشل |صعرا# ةكّرحو

 . واصل اب صرتعا قبلا صعترإو .الغ رعسل او ولت
 ”,زازتها ٌدتشا عرلاو .ًطاشن رفط يداملاو

 طق كو اطعزتلا كاطع هكر ملا ظعر
 ةظعر «ةظعثركلا اضعر ظعرب مس ا ظعرو 5 ٠

 ىلا اهكرَح يا هعبصا ظعر لاقبو .دض ةلعو هرتف
 اهعرازتملاا ةكودجفا وقل اوتو نواب اور
 لح ةيوسن لواح لجرلا ظععرتو .ًظعرفل لءج مهسلا
 ةقوفو لصنلا خت لخد» ميسلا ظعُر زر * عارف ربعب ىلع

 كيل انالفف نا انما نمو . ظاع رج بقعا فئافل
 افلا كنا .ل ابنلا ظاعرا كيلع
 00 م ١ كب يقع هده اننع زاك لوزا

 قرح هنأ ا عر رشكرب قد ار طوقلا تكلا مجأو

9711 

 قعر

 2 ىلا هك
- 

 لخانب انعباننو ةيايثا لخادم اهيبشت ةنانسا :كيِلِع . : 5 3 نع تاصح دق ةيرارطضا تاكرم ةيدارا تاكرح

 ىلع تردق اماضيبا لاشمأ نمو ٠ لابنلا نم لاصنلا
 يف تدب اكيننا يا لببنلا ظاعرا"يِلع تفطعت يتحاذك
 دش عم ماهسلا ظاعرا ىنتهحر ىتح ايظع اة فلل

 ن٠ ظحرلاو .اهنم اًطاغضنا ٌّدشا ينتار اهنال اطاغضنا

 ظعرلا رسكمملا ماهسلا
 ثادحألا عاَدَرلا * تنكس اَعَر مرن جرلا تعر

 لبقو : ةعاعر هدحإو مطالخإو سانلا داغوإو ماغطلا
 نا * ولظنل نم هل دحاوال

 لةعالوذل
- 2 - 

 جار هفعرو تلو ةرالإرا حق

 تاق كتمو ةماعنلا ةعاع

- 

 7-2 اقاعرو عر لوهجلا ىلع فعرو فععري فعرو
 0 و ب لبخملا سرفلا فعرو مدلا وذنا نم

 ل اسافعَر فععرب مدلا فعرو. ةتغب لخد ُبابلا هبو

 211 ضيفي علا فعرت ىتح اهآلم ةيرفلاو .ةلجعأ ةفعرا
 طقفرتساو ٠ ليكأ وبشو مدقن شرألا فعترإو اهتم

 ذخاو ةيمشلا رطتتسا لجرااو . فعترا ىنعب سرفلا

 فرط فعءارلا * ةتمدا ريعبلا مسنم ىصخلإو . اهتراهص
 | |ةنعارلا * ليلا مّثقتي سرفل او لبا فنإو ةبنرالا

 ١ فعاور حامر لاقيو . فعاور ج فعارلا ثنّوم

 ريبلا ةفوعار##مدلا نم متمرطقي امل وا نعطلل اهمّذقنل
 ماقال درك كرنحا دا القس فل كرم رص
 موقيل ربل | م ىلع 0 وا ةيقنتلا داع يقتسملا ابيلع

 ماك,

 فاح ا«تفتالا نم هيو ا* ىتتسملا اهيلع
 رأل اطمالا فوعرل ا < فاعُر اي ا

 8 ةبارسل ١ مّدقم ُْ نوكي باىسأ ١ فيعرلا # ةفينخا

 .هيلاوخ امو فنالا فعاركاو . ةفوعارلا ةفوعرألا
 | ىلع كلذ تلعف لاقبو . كفعارم ىلع يّقلت ةآرلل لوقت

 ةتعرتنملاو .هقنا غر ىلع لاقي ا هنعارم نم غرلا | ر

 037 لا مد يذلا سر

 ١ ةبادلا نطب

 7 كلام عر عرب

- 

 هيب 0 اذا ابنا 0 قعر

00 

 ند عمت دسك اوص ق



 شعر دعر

 . ضرالا هجو ىلع برطخا يقاصلا هللا عر .ر | جتاراو .ةفلقا انالف راو: هل ام راك الف را «رثك 0
 ضير يو هكر 4 ةسرف سرافلا عرعرو.ةتبنا هللا ةعرعرو الما يداولإو .رثكل امو . دعترا لجرلا|
 نما للتو اينو كرت يبصلا حرعرت * اهضورإل دعرو و ثاص ادعَر دعربو دع دعري باول معو ا

 ”ىديشخالا زوقك بمطلاب ىلا قوق رهحا نبا لاق .دعوإو دج يا قو ديزأ

 ًالبمكم ذاتسالا كلملا عرعرت اندالي كيلع تدعباملج اي
 020 لامك لبق رقماو كنضراب دعرأف انبالطو ظ

 هك امد اوف ددرا هك ةالخاب :ىلخخ: هنا ا | عزا ع تيربو تانسقب تعا تقرب 1 ةأرما تدع

 عرعرلاو عّرعرلا * تكرحتو تنلق ندا تعرعرتو ”ركنإو ٠ هدكوا هدعوا انيز دعرإو.دءر ةباصا لجرللا ١
 * عراعر ج وبابش نسح عم ل ادنعالا نسا ع ةلوق وهو تيكا عتيبي هزاع تح او .نيمصالا]

 جارعرو . ليوطلا بصقلاو نابجناو عررلا عاَرسرلا رئاضب يل كديعو افذب رياي دعو قيل
 نينسرفع ةؤاح داك يا“ حر عام دو. تا 26 .لاهإ ككلاب .ةدعرلا ةتذخا ا لع ةرالف دعراوأ|
 ا

 اةزواج وا نم زتهإو برطضا دعنرإو . تجرجر: ةيلالا تدّكرتوأ

 لج رلا زعار * اهعماج ازعر اهزعري ةيراحلا زعر.. .. | ةنمو.دعرلا اهيف يت 1 باحعلا نم ةدعارلا#وريغو اركلا ا

 ةازع راو ىزعرملاو زعرملا * بتاعو ضبقنا ةزعا | رثكي يذلا نع راتبها .ةدعارلا تحت لص للا

 .زئعلا رعش تحت يذلا تعملا لكلا ِ ملا غ 4 دقو | *ةيهادلا دعاورلا تاذو .دعإور جةدبع ريخالو مالك

 را ”جوسنم يا زغرب ثبوثو | قوسي ركّلم مسا وه ليقو :باجتلا توض دعا
 ىثسو ضنتنإو شعترا مغر سعب لجرلا سعر 12ج لوقو .هئادجب لبالا يداحلا قوسب امك باجل |
 يا نر ةسار سّعري وهو .:ةيعالا نم ًيعض اشم .ةكمم دعرلا ةكمسو . برحماب يبا ليلصلاو دعرلا تا 1 ظ

 * شعتراف ةشعرا يا سعتراف ةسعرا اريك كد * دعترإو هدي تردخ نانالا ايسماذا ليق ريا

 ثندللا جامرلا نم ساَعَرلا * ةطيشن يا ةسعار ةفان ةكمسو مالكا ريثكلا داعرلا# بارطضالا خفنو ةَدعِ دا
 كن راق انوا لعن هنا و ةفحشو ك وعر رلا+«ةَرهملا| اذا دب نري ام ماعطلا نم ةاديعّرلا ** ةروكذملا دع لاا

 هدم

 ا

 أ

 ندللا حامرلا نمو. نيديلا عجر ةعيرسلاواطاشن ابسار نا وف ةاكنلا نم نيرخأتملا ضعب دنع ديعرتلا * لأ
 ىهوا هلجر ىلا هذي 65 7 يذلا ريعبلا س عَرلا *«ةريلا ىضو ماو ١ ردرب ند دعرب يذل اكنارنلا توص 9

 طقنلي سيساملا فيذقملا سعرا * وريس ىف برطضملا لابنم يا دع رم بينكو' ةنع وغلا

 هاا 0 *+:ةرعرم روت لاوؤسلا ف نحا/لجرلا ددع

 اشعر شعري شءرو اشعر شعري لجراا ش ةصخرلا ةأرالإو داعترالا ريثكلا نابجلا ديرتعرلا]
 ا ل ال 00 ةتذخا رعاشلا لاق .ديداعر جذولالا

 ىلإو لاتتلا ىلا عيرسلاو نابجلا شعَرلا * دعتراف ةلبانت ال اماركأو داعف |وداع
 قونلا نمو ةعيرسلا ماعنلا ن .ةامعرلا «ديع قورعملا |. .ديداعر ىعوالو ءانالإ دنع

 . هولا ةَشْعَرلا + ةعرسلا نرمريسلا يف ٌنازتها اط ام | ذول افلا فرعتا ةيئارعال ليقو .ةلنيجالو ىلاسك مال يا
 رجل ثدخح ةييصع كلم ءابطالا دنعو. عونلا ةفعرااو ةلر ,دءرلا 23 تانك رالا ريغك يا ديدعر رفصأ م 5 ١ لافف

 اطابخ 0 أاصتالا ىلع ءلضعملا كلير 2 نع ةكترملا ةّرقلا ةغل ابا هيف هابلاو . نابحنا

 ,2ي5



 جر بعر

 ا متل قا هات سومانل |زعن ضعب ءوسإ ةيدرم 121 7ةياواظْزم
 ادا كلتاو كونغ سنو دعا بكي ناو نبا زفت | + ةيغألاب هلكت ةناطرو ناطر نر هل نطر

 عزفتف | اومل انيلكت ميلا ه ف ون :ءظا ارتو.ةيمجعال اب لك ةنطارم ةنطار

 اولا الا هزسأ ةريطالا جو »| نا ردا و ونطارت لوط هةر ولاا ةيرعألاب

 ىأ ةران ةبطش ي ثموبعر ةبراجو ٠ نابجلا فيعضل || * هل تاقتسالا وأ هيلع راكتالا هجو لع هيف 2
 لوق هنمو .بيباعر ج ةمعان وأ ةولح ةبطر ةنسح ةأاضيب اياها اههمو ًاقافزتناكو ثرثكأذا لبالا ةنأطَرلا

 بيطل ١ يبا | ةةطلا فين يطيلاةروكأملا لبالل ةناطرلا نوطَرلا
 هب تانستسملا رضا هجوا ام | هذه كانيطُر ام ل اقيموهنملاريغلا وا مالكلا اهدب دشنو
 :بمياعرلا تفايَو 1 01 كمالكام يا

 بيعي اذ ةبيعرتل ا ريل ابةشاتط 41م ةارز ا "يماهاخ 6 ةيواو) اظر اهوافزإ لل طز
 حرا بويع هيلا" ولع ةراجو بيباعر جا تطرا *:اهعماج ( يا ,)اًيْطَر اهاطري ةأرملا يِطَر

 وطلب نيمسلا بيع 1 + ناوبع ل قراوجلا قم | ةزمل | تاب يف ركذ ذ طارألا + طرألا قيد رتبأ ضرالا

 ل 3 ب ةأرماب جور لجرلا لبعر 1 دأ نولوقي مهنال .هجو نم َلعَتو راجو نم لف وو

 ّك .أ * قأَحو قزن بول | ليعرت * قزم بوذل او أ 5 رم 3 دا نواوقبو طرألا ق فرو غد اذا ”طورأم

 ةتلكتو . ةاقرخ ةلنعر كفوا ,نانلخ ثاذ يا ُلّبْعَر | لعفا لوالا لعن ركبف كما ضر ظراو كل ذك
 ج ىلا بوثلا ةليغرلا * هما هلا لّبعرلا لوالا نارهاظلاو.ىل ان قالا لغو تاير اذه بع
 .هئازجار ابثعاب عنج 548 عا ليافرجب لافو.الياغر ا لكن قاناؤ طزأت ٠ مطوذل ةيلصا ةزمل ا نارابنعاب لم
 ليلبعرلا 0 د رلا نم ةلبْعَرل او | ىلع اهب مولخللا فل الإو . ٌيطرم ملوفل ”ةدئاز اهنا رابثعاب

 ةقزفملا ةقرخملا ةلوبعرل | * ةلّيعَرل ا حايرل ا نم | يناذلا لعو . ثينانلل الر نعج ومغب قاحلالل ةدئاز لوالا
 4 هيلعردق ام قرم يذلا ةنطالملا ةأرملا بيلبغَرلا ةلكلآ مال و ايلا نع ةبولقم

 1 .اههتفز فارطا تضييبأاَتِعَر ثعرت 67 .بيعرو وعر موه هفاوخ بح رو أبحر هبعربةبعر

 1 زنعلا تنعرو ٠ :ًاليلق 4 كهذه كتم | أنو 4: مرق 11 ةتئعرو نال كيك ل 16 رفعبالاو ىذدعتي فاخ لجرلا بعرو

 1 0 ةآرملا تحت 7 تشعر ا 52 كعرت 6 ردك انالفو ةعطق 7-5 مأن باو يَ عر

 | [تعرلا * تتسلل هيلع فيج  ةثوعارلا *« تاطكرتن | قانهاكلا بع 5 .هنَدَسو اهلي دق تعقر ةماوملا تبعرو

 |4ل بدع ةكتعرلا # جدوطلا نم « ىلع نمعلا ثَحَرل إو | ةريخو مانسلاو . هفوخ اباَعْرَتو ابيعرت ةبعر# بعرلاب
 8 راو رل | *ناتفز اهنذا تحت ةاشو ٌليوط بح .تبعر ىنعمب ةمالا تبعرو . هبعر حصا انالفو . هعطق
 [نرم ذقت ةلئانل او كيدلا نوننعو ثاَءر جار هلا | ماها اهتم ضرإو لعافمسا بععارل»*#فاخ لجرلا بعتراو

 نمل هع اأو .تائعر جامي ةبمرعب : ةفاطلا كدح ”مالكو ديعولاو وريح رمل ون ةنإ ةرلا بع ادبي عارلا

 | | افضرم كيددو ةثوعارلا ةئوعرالا#جدوطلا نم ىّلعي |اًضيا بعرلاو ٠ عزنلا بع رلاو بعر رااو.تيرعلا هب عجن
 ةئعَر وذ بيعرلا * بٌعَرلاب يقآلا باَءَرلا * ةّبعر ج ظعرلا

 اًنالف حد ةناعمل ع خو جرب قربلا 7 . ةقورتلا ةباعرتلا + امسدر :, نييسا او بوعرملا

 اَنخَر عرب ةلام ٌحَدو.أ ارسومه ةلعج اًنالف هللاو٠ ةئلقا تا بيعت جابعرلا مانسلا ن :ىن ةعظنلا ةبيعرالاو

7” 



 2 زطر

 بطول إو بطُرل إو .ءاسنلا نيل هيف يا :بْطَر ءالغو
 سك نع ل نءرضخللا فر 1
 أو:رضخالا |

 ةبْطر ةيراجو ٠ باطِر ج ةصفصنلا يَ 1 _ |

 باطرأ ج ةبَطُر ةدحاول ارسبل | جيشن بط

 دل +نمابطتلاةلكإو ةطرلاو

 ايل نايوكإلف ةدوربل او

 اههيسن ل ايس بطر مسج يف ةيزيرغلا

 ةرارحلا بكرم ثو.جارسلا ىلا نهدلا ةبسنكةيزيرغلا

 ازا و .هاضعالا نم توجت اهيح ىلا ابايق الإ
 2 ارضانعلا قاع ا يتلاةيوطرلاىةلضللا
 لافو «ةيطنا لولا م ةداودلا ةبيرغلا شو اًماتأ

 لولا مداد نع ليق اذاةنا لضافالا ضعي
 امدوفسيلا نا ماش لسن داغر ورا دوز

 تابوطرو .دعب جني ل ظ
 رو . ط الخالا د

 00 22 يقيل ةيوطرلا ]|

 .نيعلا ةقدح ندةينامألا ةفجحا ةساسضرتوس لا ا
 ماونلا ةظيلغ ةيفاص يو . ةيجاجزلا ةبوطرلا اهلباقثو
 .بئاذلا جاجزلا نولكةليلق ,ةرمح ىلا برضن ةاضيب| |
 ةيفاص# ةدماج شو ةيد جلا ةيوطرل لانو ارقي اهنيوأ |
 0 ةهبش يف امب تي 8 ّنهنم ,ةلحاو لكو. ديليل و

 ةيكرو كام ل |ةرينكة طر . ترا طتا نشل لا

 ءابطالا دنع نا ,رابأو . ةيلم انا كن ةرطلا 7

 باج امهدنع تايّطرلاو-ةيوطرل ا مجازم 0 ظ

 نابطْرلاو . ووحنو روزبل | بيلكك ةيودالا نم ةبوطرلا ظ
 ةربح بل اغلا يف لمتست فزخلا نم ةزوزاق ةباعلا للا ظ

 ظ
 ١

 4ب وطّرا و ٠ تأ وطَر جأمبعم

 اهادحا ثالث نريعل | تابوط

 اهونو ةيودالل ةاناوا||
 ضايحلا يف لبالا ُهقبا هللا طارْطَرلا - طرطر
 دفع نعل )وزع سيلا لل تنيعفلا ولعت

 ١ ةماعلا ظ

 اياز نايفدن ناتسولم واعف اهو ةس نيل

 | ةرارجلل ناتعبات اهو ( اهل هتاقالم دنع سلل ا ثسح امكرديأ

 | اعالج ِر 93 قهالاو شيخا حايصلاو ةيلككأ طيط َنلا | ة

 ْ طئاطرو | ةرارا ىلا

 هوغوا| ةيوط

 نر. اما ةقيضلاو | دارا اذا:ضرالا ىلا ةعفد ةسفن لجرلا يقلي ن

 | تافارثملا تازاطَرلا * وتزيجعل ضرالا طبضف سولجلا | ب

 [تطرا وكن ظابب ةبرض اسطر ةينطري ةسَّطَر
 | ضعي قوف اهضعب قباطت اًساسطرا ةراجا هيلع

 | طرا+ركُذ دقو قماحتلاب نما طر طر - ططر
 |.طيطرلايف ئلريخ ناذ طر للا 4 نموا .ىمحاطاطرإ
 فيس ةطراو ٠ مِرُح لقاعن اذاف قرر وال هنتتعت

 *ةييشسا ؛اًافاطزتما ةليوتسلاو ٠ جراب مف مج ددعقم

 | راكرلا مطولا عابساع (لعو ابظفرب كرا وطر
 هوو

 ظ ةزار ّيثلا لطرو . ادع ًالطَر لّطري لجرلا لطر

 ندهدل اب لا 000007 * ةنزو فرعيل

 ةلراص لجرلا لطرإو ٠ لاطرألاب ةنزوكيشلاو: ةلسرإو
 اذه هل ظرلا ود لطول ع ةللحا تحت ا راوابج ضر دلو
 تا الا بارما العلو ل طرا ةيقوأ ةردع
 |[فيدضلا ريبكلاو نّيللا لجرلاو ةماظع دشن ل يذلا

 |.تفاينتلا سرفلاو ريكلاو ةواخرلاو نيللا ىلا بهاذلاو ا
 ظ ةليطرلا# قال ىجرلا لجراإو لعل اضيارلطرللاو
 |ةلطرلا *ءالّيرلا فيت يو هيلا

 ظ راق ةرسكو

 همبود

 | لاجرلا نم لطر 1 * فيفا سرفلل لطرلا ثكثنوم

 ظ ليوطلإو نيل
 ظ ف وعالو كاف تا ا او ستطو
 ردها ظيورتاب ىر سو نيك 5 لكن اهباجلوا 9
 / 6 را طرا#ماطُرلا مسالإو سيدحا لوهيجلا ىلع
 هسا طرتو. 9 ىنع؟ لوهجلا ىلع ريعبلا طرأو
 ْ يي ..كارتو حدا *ينثلا مطنرإو .ةنسبح

 | هضاطبخ مؤدب كبترارمالا هيلءو رما يف طترأو

 | وعي ع اش مس م الغيب |١ + ع ميلا مزاللا معارلا غم

 انيريوطرلا دعيج عموم الكا هيلكرلا, دع نيابحالا

 ظ )ع 2 7 ةعساولا يرهوي - )ناهد ةيّييشلا هازال
 || م رما * هآقثرلا ةارملو قولا
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 وكر

 ةتاظفأ فَرلا ةدحاو مرا« لبنا ل |

 0 كان اب 0 0 |

 وكرم ثوذربو ؛ 2 1 ةوبلا 8 نعمل

 جيش ) لق ةيصع <رأكبصعلا |

 يا ةيخر

 ا 3 3 2-1 1
 ااهوحنو ٌةرا2 نمدوضنملا هد نييك را ف

 منو ا
 وريعو كاش يي ضع ىلا أارضعب ض |

 لاف ضر قطا( اور اور واه حاصر

 ةنع ّيضرو: ةتبلغف ىخرلا يف ين ١ اغ يا 1 رف يفاضارأ

 اي اناوخدو انا ذرو ىضُرو ىذر ىضرب 357 ظ

 ةاضرو 3 ضر حج 7 ةاضر جا ضار وهف طخ ٌذض

 عنقو ةرامخأ هب يخّرو ضو: َنوضَو هو .اضيا

 : كضالا لغؤارلل درا ضرس اللي طع ووتسملا

 ىهو لوهجما ىلع ةنع ّيضرو ٍنالف نع هلأ ّي ّيِضَر ل اقيو ظ

 1 رو احل واحات د ناش قازإلو هلق يا ةل*اعدأ

لع يأ ةتوضرف ذاق ازد اسر حوت |
 قحرل ي

 انرماطع ف ضررا فج كاع رزقا تاق ؟ةيلعف |

 يح دعم ايهراورفابك ريب تاو فضيع

 رجارلا لاقأ
 .قلمتالو اهاضرتالو لطف تيضغزوجتلا اذا |

 1 ظارت ايضارتوأ
 |و .يضارتلا هب عقو

 بلظو ءاضر اطياف مايفرتسا و هالعل كرد
 *ةاضُرو نوضار ج لعاف مما يضارلا * ةّضري نا هلا

 ل انظار و ضع نع اىضعب يص ا
 تي

 ةاضنر مك ءاضنرا هيخم دخو هيروصل

 لع ةيضرم (ئان ةيضار ةفخو يضارلا كتوم ةيضارلا

 ىلع ةعشيع تضر لاقي ةنال ةرهاس ةليل طونك زاجلا
 طا ىضار ردصم هاضرلا * مولعملا ىلع تيضّرال لوهجلا

 دنعو ةدارالا ةلزتعملا دنع وهو .ّيَحَر نرد مسالاوأ

 .باوثلا ةدارا ىلاعت هللا نمو . ضارتعالا كرت ةرعاشالا
 سا ١١ * ىولبلاب ذّدلبلا وه كولسلا لها دنعو
 ةثل اث ةنلا نزال لصالا ىلع ناّوضر هانم ةاضرملا
 ذاق ٠ نال لاخاراب انغام اع ضرو واول نع ةيولذم

7214 

 اة ياط رقاب | در

 َْ يضرم ء.يا ىضر 1 امرشا رابخا هوو

 ' [4يف كيو سإ لوعلا ا 9 0 ع وهو

 1 9 0 ع ا

 رعاشلا لوف ةنمو

 وظن> نع ناوضر امس قاس

 كينان روح م نم راف

 ١ ةوضرل 1 »< اهب 0 00 كرب نم راف ةنع اأو

 *« هأضر نع يا هتوخر نع لا ةتلعف ام لاقي. . ىضرأ |

 يخرلإو ره أ؟ ةاضُرو ةانضرإ ج يضارلا ٌيدرلا
 ١ اخرا

 تقيل داما
 ديدنلا ةلصإو ىماحتلاب ما طر طر
 | حسا 0 ا,عماج 211110 ؛ ةأرمل ا

 ْش |.عمات نا تغلب طرإ ةيراجلا تاطرا 5 هل كر

 1 *« قولا 1 را # ام طر راص طرا لجر 0 ١

 1 أ[ لع 2 الاطر ج قمحالا هئيط 0 |

 طرا كب ةئيِطرلا

 بطرو ل 3 طر تط نزاع

 . سبل 0ع ل 0 ىثلا -طدو -

 1 : اطل او باو دل نم ةدنعامب ا و 500 بطرو
 َر

 | لغو بطر ىنءميةباطروةبوُطُر كك ينلا ب درو

 موقلاو مرد طرد ياهلي

 راح لخغل انها

 هلب' هراثعو بوغ 3 عي 0 9 ٍط 5

 ْ ' |برطزتف 9 لاقي. بطر ةعواطم ثلا بأ بطرتو

 ىهو رمل تش ردكلا ىلع كيلو 50 ب *ٌلتباف 26

 ' ارا |+ابلدبت ةنجالف؛انعروجنلا:لوادت نع ع
 ع . 1 0 0



 مكر ع

 5 5-5 عضارأ ارلاو ٠ هيفا يد ةدع مولا عضر

 كلذب لدعا نيللا كم بلُط اذاف ابلغ 44 دخابال ْ

 نهو ئش ةتوفي 5 هناا نإب نم 4 ١ الزما 0-5 نمو

 ريرهلا ةلاتف ةعانص 3 ش' - يا سانلا 3 ري

 ا ضر كا ها 8 ار م 0 " ا

 55 بآطبف هبلح توص عمش الث ءانالا يس بو

 جّيبصلا انينث ,تاتعضارلاو . عضارلا ثّنوم ةعضارلا| |
 كنطلا برش وه اعرق دفا عاضرلا #3 عضاأور ٠ْ

 طاب وأ صل اخ نبلل محا قل
 دع يبقا نت

 *»« لعاف 00 فصأو 0 وهو صوصدخم ثقو

 ا و ا 1 عادلا دي عاضرلا ْ

 عضو عج كلا او عضار ضر 5-5-6 ٠ 0١

 اغاو اأو عضرت < ةأغل | ةعؤتحرل < ع 2 ] يا عضر ند مسالاوأا

 م عيضرل | *< ةعوضرملا ىنعبب اهنال ةأنل | اهتقخل ا
 ةعيضر تنأو عم كوخا كعيضرو. . ميلللاو

 ئدكلا نع عرمأ لاق. ناعيضر انك ا

 0 ا 0

 دلو اط ةآرملا عيضرملا * جضارملا ىف عع ةكراشملل نوكيفإ

 ابنال ىنحملا يف اهنينأتب فتكا هلئل | اهنحلتالو .ةعضرت

 عرمأ لاق ٠ نقلاطو ضئاح ِ اك ثانالاب صاغ

 ظ اضيا سيئلا |

 رعضرمو تقرط دق ىلبح ِكلثف
 لوم يا يذ نع اهتيلطاف

 ناف. يول سال ا ورسام كلذ ىلع يقوأ

 هيلعو . ءابلاب ة هعضرم 005 لعنلا ىنعت ىلع اهب تغفصو ظ

 ةإودل ا يف اًرغلم رعاشلا لوقأ|

 مهذ لعل اهدالوأ ةعضرمو ٍْ

 رسراشا "طق َّذل ام نبل اط
 نم نامضَرلا * ماضرلا مضرلإو مظَرلا + ةنم لولق يل | انإو .ربحلا نبلل ابو اهيرب اهحذبو مالقالا أه دالواب ديرب

 ظ تاعضرم ج ةءانصلا مال ءالتتعلا ةمالعب مهحبذ لاق
 |ة داعم اف اغ ةعضرملا ذل كن هلل [ سوسو
 اهريغ دلو عض "2

 || وس! فضرو . ةفاضراياب هاوكانضَر ةفضرب ةفضر
 | رضوي دايلا ناجح فعول ان+ اهانث.ةداشول واذ كر

 أذخا دق ةمومضملا عباصال اكةبكرل | يف ”ماظعو نيالا اهب

 ظ . عارذلاو عاركل ا نيب ام سرفلا نم شو ءرالتَب مهب

 اذا ةيمتو |لبق كيا يق : ةيهاد فضل | هم ةّمطمو

 فتاضرلا لعد 0 يل .و ات دهخاف تباذ ةنضرلا تباصأ

 | ةفضّرلاو :بضَرلا ةدحإو ةفضّرلا * ران اهم ثفطيف
 | :تافضوو ضو جراج ى وك ةمتو ةقصرلا يف ةغل

 ةارهجو بيلغتو ناببش لئابق عبر برعلا تافضرو

 ظ مهنا برحا يف مساب ةدغل كلذ ملل يق دايايو

 | لغي نبللا فيضَرلا * ةيماحلا فضّرل اك اهوقلتي

 ةايحلا ةرابحتا ةفاضرملا * فيضرلا ةفيضّرلا * ةفضّرلاب

 | لع ىوشي ةاوش فوضرملاو . توبللا اهب رغوب
 فظنيو لسغي شركلا ةفوضرملاو .اهب جضنأ امو ةفضرلا
 [ٌردِق تسيلو !ونيط؛ نا |ودارا اذاف .رفسلا يف لوي 3

 ظ اودقواف ةراجمملا اودع م شركلا يف ٌهوفلاو لا او 115

 ١ ككل لوف ةنحو شوكلا ىاهوتلا م مث ىحت ىتح اهيلع

 ل
 ا ردق

 يدسالا ديز ّىي

 ايهاط يصل | يف ندت مل .ةفوضرمو

 ارغرغ نيح اهّرومم ىلا تاج

 امهحفو اضع هينيع كضْرَأ - كضر

 | .ّبادلا اذكو هو ودع لقث امضَورح ري زيبشل ١ مضر

 | طقس هقبب هيو :ووخخو رعرزل اهراثا ضرالا مض 8

 ظ مانب ةتيب :نالفو هب مرض ضرالا هبو . ةحربي ال ا ن

 كيض واب ضرالا لع تس ىلا نقب إلا [ءاعإلا
 ننراع نانتف لجيل ضر اه غور تلنإلا لبطل
 | اهضعب ( لعجي يا ) مضرب ةيظع ونص ماضرلا *هْودَع

 يتسبن نم ”ماضر و١ كين ماضّرلاو . ةينبالا يف ضعب قوف

 نيرا



 ض
 عضو 2

 ر 5-5 -

 1 لئعلا ِ درو ٠ 4س هناسلب انالفو .٠ ندرملاب |

 تباذلا ملا نيصّرلا * ثابن نصَرلا * ةلكآو ةكحا|

 ةارطا اطار يف 1 ْ

 ةنفلإو ةيكحا ( ةيوإو) أوصر ٌةوصرب ا

 1 4 ١ ةصرإ ناكملاب قصر ا

 ةارملا 52 لجرلا 5

 2 د در
 ءمهج كر .

 تضردأا

 ةدجابلا ريس هيا ب 0 ىنعب ةأرلل|

 باضرلا * عجل | رطالا نم بضارا

 كما تانقو ملا هي قيرلا 5 ا 28 ىلا

 ةتوغرو . لدعلا:باعلو دّيبلاو ركسلاو جن ثلا ر عطقو ظ

 ةيضرلا *رهشلا ىلع ىدنلا نر

 (تييظضانملا يدنا وول 2 زاك ظ

 ا ةرسك احر ةتظرب كي رب ْ

 حض ىذا * رذنعا لرمالا نم عضترإو .رسكت ىونلاو ىصعملا ا

 ند مسالا ٌخرلإو .ةنم َرَدن ام ححَرلا ىَوَبو ٌردصمأ|
 | ىونلا مضرلا * روسككلا هسا حوضرملا ىونلإو . حر

 هب مخرب رجا حاضارملا * حوضرملا |

 او. ةبضرو ةبضار

 ا انوأ ةل>او

 هب ةرو» ننيتك لم ًاليلق وا ريثكريغ ةطعءاطعا ةعْحَر ظ

 ىل نعذا قلل رو . عضخ هل رو .هب اهداج َضرالا|

 خضار * حاطنلا يف تذخا سوينلا تح ا
 ةامار انالف ”نالفو .اهراكماطعا ةفضارم ثلا لجرلا |

 ها الو ةنوعمسي يا ربخلا نورتي ملا دة

 أ زيقلرب وه ل اقيو.! ايما : موقلا : 2 ازتو ٠ ةنونقيتسإ |

 ١ 5 3 مك 00 9
 10 ثلا نصر # ةياق كندا رجا ةناصَر ندرب

 ةنصرإو. 1 يارا اذه يف نر لاثيو مي .ةمفو ةبلغ ا

 الطصرو ليل جوملا هبحاص ةجاحي إو روقولاوأ
 د ةنضولا ل 0 20-2

 قير لجرلا بسضر# ><: تضلر ةاشلإو م رطملا

 هلام نمل ةحرو .ةرسك افخر ةفضريو ةضري ةخضر

 مسا بخ م مرا 0 ل 0 معلا م

 5-5 3 ثيدحلا نمو. كلاب 08 ةاطملاو قمم

 | |وب حري رح خاضرملا * رينك ريغ ءاطعب يا حرب
 ا زيف ارم ج ىونلا هيلعوا

 |١ عانملا دضترا * هدثر انضر هدضري عانملا دّضر
 يفتر اق فداضرب لااغإ هة ضر هع دام

 * ٌضرلا يف ةغل ةردكةضرضر ابهلل ةليعتست لعل

 بكرت 2 دليل * ضرضر ةعوأ ٠ ضرضرت

 اهراغص وا ىصحلا ضارضرلا * ةنيهو ةلوهسب بشعلا | *

 رطنلاو ميلا نادينا ولع رطل اين سونم ناو هيه رالاو
 ةارملا ةضارض َرلا * كرما لفكلإو رطملا نم ريغصلا | 4

 را كعمل ورم ون ٌيضارضرلا + ةييحللا

 اهاعاوا نجلا

 تضر لاقيو .ةشرخو قد و ضر ضر

 اضيضر: ةضضر * ةراعتسالا ىلع تف لاقي اكيدبك

 ادعو لقثو أطبا اضاضرإ لجرلا ٌضرإو . هضر يف غلابا
 رص ضرتو ١ ترتح ةعيرلاا تضراو ةماادنفم م

 يا ءيثلا قاقد ضار ١| + ضّصر ةعواطم يشلا

 ْ يف وينام ضاختتم خمرا نم ندولاك 8

 | ااا ويعلو !١ ضيا |

 ُُ علني م ىونلا ن ٠ صاخب > رع ةضرا او
 اىلامكان لااةبرشلا ول ةلكالاو ضر ضِرْغَو

 ةتلاساف كقَرَع تضر اهتبرش

٠ 

 |اعاضرو اعضرواعضر عضري عضرو عضربما 0

 ىأ د صيف اعضرو ةعاضرو عضو اعاضرو

 1 يعي عقرب ضرب لدي ماعم

 ضرما عا ارو. عع عضراءاّضر نووي اف ةعضار

 | 'نيظلا م ةعقد ةنبأ .تنالقو ٠ دلو اهتطب ىف يفو هما

 دلواط انزهداكر 1 ايري ةلعج 0 0 رو

 وصد 2 0 1 حا ١ د ةعضرم ' تت ا

 0 6 وهف برعلا ىلا راص 9 معلا عم اذن اذا ع

2,011 

 هيذلا مها عتالاطما عاضرو اضبا عصر ج ميئلاو لاو



 نحر تت

| 
 قرن ءيثل ابو هب قبع اعصَر عصرب يطل اب عصدو ١ ا

 هينلاو و 4ي 7 1ك ا 5 ك1 ارملا تعصر رو

 رئاطلا مصر لاقي .ةقعرئاطلا عصرب اكةجسنو ُهرَدق

 . ةوسل و ٍٍضعب نمد ةضعل ب راق يأ نايل | 2

 لوق ٌةنمو . كيف اطر رهاوجملاب بهذلا خئاصلا ٌعصرو

 معانا ظ
 هو ذلا 2 بر اتا 0 ناك ناإ

 0 6-0 5 دش هب ةنعط ا ةعصرأو

||| 

 ا
 ا

2 
 ا

| 

 0 هبو٠ نار 0 16 هللا عصنر 01 تدفاسن|

 أ

 ارف عصر |١ - عاجلا ريثكلا عاصرل | 37 تنراقل ةناتساو

 سمول 1 , باو ىلا وا ةعصّر هلحاوأ |١ للا

 ةورع 3 - لا 0 راك و ١اط د كراالا] ذل

 ع اك ةيلحو مالا ةدقعأ | ةعيص لا +

 ا

 ا

| 

 ىأ جرسو و راغب 7 ُِ 3 ةري دسم ةثلح 0 8 دي

 سرفلا رهظ نم عولضلا فارطا ينامحم كشمو وريف ا
 عئاصر ج نعللاب يطْيو لبو رهلاب قدي ؛ كالو

 0 عصر | ثرعطو .هل ةزيبعال نمو عترالا عّضرأ
 .طاشنلإو عصرر دصم عيصرتلاو . نوعطملا يف ةلكباغأ |
 :ر. ةلكل كرعاشلا لباقي ناوه عيدبلا لها دنعوأ

 نررولا 0 عم وزجي تي ,ةلكب تيبلا ردصأ|
 نم يوما يح نبا لونك ابلاغ تارعالاو ٌىورلا |
 1 رع. || ا ا

 يم تلجنإو يردق عقرت و ١

 ىف نافلضانلا قفل ناوهو عب .-1 ف عيصرالا عذب دفوأ

 ظانلالا نم ىلوالا ةرقنلا يف ام نوكيو ةيفتنلاو نزولا |

 اربالا ناوحن كلذكتة يناثلا يف ا. ًالباشأ |

 8 00 عبط ٌيرءرلا لوق ةنمو»٠ مح يشأ

 هل لاقيو . هظعو رجاوزب عارسالا عرقبو هلضفل 2

 5 0 كو نايبضلا ةمإّو د ماصرملاو' يل ظ

 ىف ا يرعش 2 00 ف ٠

 نإو ميعن ينلر
1 

ْ 

 نا دانلا متكرم تئزف لانو اب لع ديلا حاؤتلاب |
 ٍضعب يف ابضعب يك اك

 ظ ليل غاسرلا غاصرلا #4 3 عمال

 0 احر اهفصري هامل 3 تم كيس 0 فصر
 | لملبو ةجع اطار رعاسا بلقاس اطب ةحاؤقاب
 رمالا اذه لاتيو .هسرخالا ىلا امادحا ؟ مخ هبءدق

 تطري جلا ف طروالا 8 ريالااو ! ذل" كسر
 | ةبارش جرم لدا فصرا * أو تبث ةفاضَر | ب

 فاصرلا * اوصارت ىلا عيا ةلطاز عسل

 :ةنضو ةلد اولا ظعرا| قوف وا هدا بتعلا

 ىا فيصر دحاولا سرفلا نم بصتلا اًضبا فاّصرلاو خا

 | ةفاَضرلا »# فصْرو بصر ىلع عبجتو بنا ماظع يف

 اظقزلا ىوف قاب ةيخذلا نقلا نفاع ثلاو فاننا

 مجم نب هلع اهيف لوقي ينل ا فو ذاذغبب ةلحمو

 رسجلاو ةفاصرلا تاب يل نومع

 7-5 دا الو ير دأ ثيوحح نم ىوطا َنبلَج

 ءاملا للي ٠# يف ضب ىلا اهضعب فوصرملا ةراا فّصّرلا | *
 1 لا نها طل ارك ك1 ةنلأوا ةطاولا
 ظ دا لوراألابلا لصيالا ةنطا ةريغصلا ةآفصّرلا رذصلا|

 0 . ؟فاصرلإ رااد 527 دا ةلحأو ةنصَر ١ دج اهتقيضلا | ن

 | فيصرلا * دال فو ا كرا
 07200 30 3و -

 | "كح ةفاصرلا نيب تايكر لعو. 0 فاص 0 دحإو

 لش 0 يأ هلع
 | ةمقب نيدلوملا دنع فيضرلاو :ةقر رافي الو لأبو (ولع

 ةشورثللا قنرطلاو ة ل ا مئافصب هانا ضرالا نم

 ْ لجرو.دسالا فصت د ةق رطملا ةفاصرملا *

 ا كارلا ةفوصرملا

 صعب ا اهضعب ةمووخم يأ ة ةفوصرم راحو

0 0 

 أو .اهيراقتم ىا ا فصل 0

 | قرعتر 00 ا زوجى وصتلا هب قصترا -ى 0

 | هبل 6 ردعتم عم |

 | قيضلا بعشلا ٍِ -. كرب 0

 0 يس و ةبادلاو .ةعاو 2 5 5 6

45 3 



6 
 سس وا سس ا ا م

 هسا ل 2

 تدصّرو : هيف ايكو 5 هدذصربي هذصر

 * ةدوصرم يف ةدصّرلا اهتباصا لوهجلا ىلع ضرالا|
 نموا . دعا هل ةفصرإو :قيرطلا يف ةبصن بيق را دصرا|

 ارش وا اريخ هل دصرإو . لع نب ةدصرأ ىفا ثيدحتا|
 بيقرلاو دسالا دصارلا 3 هلدر ىنع؛ ةلصرتو» هًافاك ْ

 ٌدصُو جب 'ةسارخلل قترطلا يلا داضرللب دعقي يس ذلاؤأ
 باسحلا مخ راد دنعو ٠ ٌر دصم دْصَرلا * دصّروأ

 .هلاطبا ةمالع ةنم بتكاام ىلع لفل اب برضلاو.ديصرلاب
 و 3 نم لوالا مانا وه يقيسوملا باعصا دنعو
 لكلا نمم لبقلا دّصَلاو سال د كوكا
 نودصري مولا ضبا دّصَرلإو ٠ داصرا ج رطملاوأ
 كلن“ اأو عج جلا أو دحاولا هيف يوتسإ مد نساك | ْ

 ةعاَخ لع يلا كزع قىللقوو . امرأ [هاقاقزو

 ىلا اهغوابو اهتكرح نورظنني يا بكاوكلا نودصرب
 4 ابويفنودصري يذلا عض وللا يس مم ري 3

 َدَضَتلا نا نونعزب ةئاعلاو ؛ هنف لاخلا ماب لمحل كلل
 5 .ايشسازخ نافع ين بحي ةيخبولا ير دصخش

 ةنيزاا ةتضرل]وأ داصر ج رطملا نم ةعفدلا ةدصّرلا ظ

 دوصّرل | * في 0 يف ,ةضفو ١ ساخن نم ةفلخو ظ
 عبسل | دحر !*هدعب برغنل اهريغ برش دصرت ةفان
 طاقسا دعب ىتبي ام راجتا حالطدا يو .بوثولل دصري

 لها دنعو . دصرا ردصم داصرإلا * رثكألا نم لقالا

 ةرقف وا رعشلا تيب نمزجتل ا لبق لحي ناوه عبدبلا
 ةدابع يبا لونك ورلا فرع اذا هيلع لدي ام رثنلا

 يرتمل
 0 مرج ريغ نم يد كلتا

 يمالك ءآقلل | دنع ,سبس الب
 لاب هئاَلح يذلا سيف

 مم ارد همر رح يذلا ١ سيلو

 ور قر ةيفاق ىلع ل دي يناغلا تيبل ١ ردص ناف

2,231 

 هل لاقي كلذف ٌيورلا ةفرعم نودب ةيفاقلا عباسلا

 00 مهسنلا
 لايشلاب اهز 0

 ا -

 دل ا ىلع نمل !ةدكضضباف
 ناكلاو قيرخ ا ا عضوم 7-1 رك |

 اك نأ ا 0 سمو دك

 |اهتباصأ ةدوصرم 575 . تيت نرال جرتو 58
 ةدصّرلا

 ؛ نيعل | يلاوحي ةقصال 1 اخو ةبلصل ١ ضرالا ةضارققرا ١

 ْ ةيراجما ل

 1 متو صعب ةصعب قر آ١َضَر ب ّىشلا صر

 1 1 ضوضارم ”نايينب مي الا ةهروس يف ُةنمو

 ” ضر ونت ةماعلا :٠ 38 0 0 ةجاجدلا
2 1 

 أ نمةتدا اهباقنَآ 0 للاب ”الطوت 5 1
 |١ *اومضن إو اوةصالتاصارت فصلا يفموقل | ضارتو .اهينيع
 : 1 ابمرشالا وهو دوسأ َْقاَبْرَص وهو "ندعم صاّصّرلا

 1 هلم ةعطتلاو ريدصفلاو يعلفلا وهو ضيب آو سابالاو

 ١ ضاص رلأآ نم 0 ني داوم دنغ ةصاص رلأو ٠ ”ةاكخر ر

 / ا د اك ةنول 5 : يايا #« قد ملأ 0

 6 مدل ِف 58 9 ةماعلا دنعو. .ةدحارل 1 6 ل ةص 0

 ا
 ا

 اذا 5 راما باقنو ضع قوف ةضعب ض4 لا صيصّرلا

 8 تانسألا را نصرا اهينيغ نى 2 هن دا

 ب ل ةقصتخلم ها 3 ضو 3 هاضَر

 نطل اكو لق ةصوصرألا
 ناضل

 7 ص - -

 . |ةنعط خراابو. هديب ةبرذ اعدكَر ةعصري ةعدر

 0 تيوطربلا ةدوصرملاو . ةخي

  |نوعطللا يف نانسلاو . نيرخ نيف د ياو .انيد دش

 .ماقأ او ناكل .أبع ا ع ر هر ةرلاو: . ةيف ب 32



 دل اح قش ”مالغ ا

 نم قيشرلاو. قشر ج ةفيطللا دفلا نسحلا قير
 لوق ةنمو . ةفاشرلا ةنم مسالإو ميسنملا فيرظلا مالكا ا

 ا تلا ةلصاوأ

 ا
| 

 نينار قشرا 5 سلا فناعلا ىلع دعي يذلإو
 عباتتملا قاطلا ا دنعو؛. ةقيشرلا موسلا ةعيرسلا||

 يا اًبحإو قشر ظوتم هئام ةكرض نولوتي .ةلحاو ةعقدأ
 لوفن ةماعلاو ٠ قيشرلا قشرلاو٠ ةدحإو ةعفد ةعباتتم ا

 مقلا توص فشّرلا *ركذيسو قيشرلا نم مسالا

 اذاف . ىرلا نم هجولاو لبنلا قشر نم مسالا قشرلإو
 الأ يد لاو اولاق ةلهأو ةهجح ُُ ملك ومر

 * لملا هي ديلا فيفخ يلة 24

 روهثملا ساون يبا نإويد

 م زول زاح ند كاد

 | ةموص ىلع ساغص ةريثكب كاوكاضبا ةاشرلاو .رخالل قبسلا يف اب .رلا ىلع دعي يذلإو ةيحل اريبكلا كلا

 ُُّك اق اب اعبسلا رقعلا كشرلاو | كرك اينوس فو ترحل نطي اذ ع اني ةكبتبلا

2. 

 .مشورلاب تي بتك مشو مثرب مثر 0

 لجل قلم ةرشرلا * اير جبن هال «اهطويخأ . ب ىنعب مثر * مثرأ انساض يل

 موشارلا * مشوا قربلاو ٠ قروأ رجتل إو .ةنعرف مولا
 . ديرب ام يلع هب ةلمي وا هل كل وريغ وا كامل لجرلا | لوإو عيضلا هجو يف داوس مشرلاو .رثالا ملا * عناطلا| |

 . ةاعالا طرشي ىل طا 2 ةوشرلا - :ىثرو ىثز ج تأر ةاجلاو- مثوزلاب هانا مخ لجرلا ( مثنرا وا) مثرادأ

 اًقلطم رثالاو ضرالا يف رطملا رثإو تبلا نم رهظب امأ

 نيدأوملا دنع ةمسشَرلا +مثَرلا تاذ عابضلا نمهكمشَرلا|
 ّىديفخالا روفاك ذاتسالا حدي بطلا ًالصتم موتغو ديدحلا ن ءاهوثو سرفلا سار يف لعجيامأ |

 رونو سّرملا نم ناكنافد نسيلا هب طيربلاوا | |
 شوفنملا حوللاو عباطلا مث لا + ةيسارلاةل تولوا ١

 ا نايلإ زينل لمت امو ةيطلاو ناونلا :

 || كه ىلدلا قنزاو.. ةيشرال اباط اهيدت ةناضعا ثيدنما

 أولوقب يثملا ىلا ءاعدو ةعض راليصنلا يف ءارلاو شرا

 | ىثنرإو . ةنبال اشرت ءاشرتو كبف ةوعرشأ هيف محالسإو

 || مكحا ىشرتسإو . ىثنراف ٌءاشر لاقي ٠ ةوشرلا ذخا ا شنرا
 طا ءشرزتتما

 ظ 28 . ةيشراب جرا دلا لح وا افلم لسا هاك لا

 ةيسرافل اب هل ل اقيو ٠ ناولحلاب ةماعلا دنع فورعملا وهو

 | دنغ + هللا نم ةضرفلا نّشرلإو نشل« هنادركاشا

 ا نشاور ج ةّهكلا نورا * عاتر يأ نوُشَر

 | ةوشرلا ةاطعا (يواد) ١ 5 2 موش هاشر

 اشر لظن#ملا ىثرإو .ةعناصو ًءاباح ةاشارم ٌهاشار

 أ :انكرشإ ند يف ىثلل ىثواعب ةشرآ يشر وأ هشر ال

 |* عاضرلا بلط ليصنلإو .ةوشرلا بن

 ريل -_-_-

 ِْ نيبحاصت :ءادحا عابتا يف 3ق ب رضل لثم اهءاشز َز ول دلا عب

 .| لظحإو نيطفيلا ةيشرإو.رهشلا نم ليل رخارفلا|ةلزني

 هيطعي ام ةوشرلا ليقو هي .ةيدهوهف ط رش الي لقعي اهاناو

 | قافحال هاج للطرلا طعام ةوشرلا تان معلا قو

 أيا لوق ةنمو .ىلغلل لمعي ام ةوشرل اب دارب دقو :لطاب

 ةوشر محلا ىلع يغابل اب انأ امو
 باو هيلع بع

 | هشْرا ةّشّرا يعارلا مصيف فقي ردعبلاو ليصفلا يَا مشرالا *< ةلمملا نيسلاب مسورل اكرداييلا هب مرت يذلا ||
 0 لعف ىثرإو ءودعيف مديب هن ازود كف 1 00 ١١ هيلع صرخيو ماعطلا م 00 نيل طخوتمثوهب يذلا||

 ||كتأو .ولدلا لبح وا لبا هامرتلا #: رنباك كلذ لياقلا مسيغلا نمو.دارسلا نمهيرتم نيبال
 ظ هنّ خبات هل غيطم يا نالفل شرتسا

 راهوصا نم طسولاو ةباّبسلا نيب ام بّصَرلا
 ظ |[ ةنم تعتلإو . نيكرولا نيب ام برق حلا

 مومذملا

 قف ناكل دوج لفظ انوشدو اًنْعَر نشري نالف نّشر
 لكا يذلا يأ نأ ١ نئارلا < هيف ةسأر لخ دأ ءانالا ظ

 ا[

 اكل
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 قل نسر

 لكلا شر لوفن ةماعلإو. شراب تاج ةامملا ترو |.بسنلا لاخو دخلا لاخوب داري نا لهي لاخنا ناف
 0 لع 0 ث 2 كلذكو . 2 يل نيعلا 0 ىنعملا وه يلاثلإو ةنع ىك 1 دعتلا ىنعملا وه ل - م

 كح لِ ا 0007 ف ا خ1 قذف | ف 07 جصتال ر ا كذب 58 وه ابا مدع شرفا

 ليصنلا وسو ١قّرفت :مدلأو ها شّشرتوا :عضنربل 4 ةينذ ئولعلا لوق ةنمو٠ كلذ امي أمب 0 ىدح 1

 كسا ة قرانا يدخن نبي ةقنع دم اما ثرتسا عاضرلل تايعيدبلا باعصا ن

 يا .عنهس هيهوال تأ

 عمدلاو مدلا 0 + ام شاّشَولا 7 عضنرل ةينذ دك عوردلا ا . رم دوسأ 0

 : *عجوملا برضلاو شاشرجلبلقلارطملا نش ِ 1 - ووو ]لا ْ دفولل يضيإ دجو ضان ا

 ةوغو 24 نشرب ام ةّشّرملا لا لق نساهلا نم ءيثمل ع دوس | ةأرت : ةلوق نافأ

 ْ اقشرةفشر: ةفشرو ةفشريوهفشرب 5 هوو 1 تفشر .ةرايملا تحت أ مشرإ آو. ةداوس نسح ا دلا سبأ سس

 ْ 2ك م ىدح ةنم ب هرشلا ىصقتسا ءانالاو ٠ 7 اًفاشرت وا ةح 2 . ابعم يثملا ىلع اهدلو ىيوق ةيبظلا َح ة راو

 ١ اريفك ة صح ةنمكزإوةقشرتو ةنشرأو ا فشر# ميش هيف مهلا جارت عضوم خرتسْماو محترملا

 كو لكلا ةنمو ”زدصن فشّرلا* هضم يف غلاب و | 5 ادشَرو آَريسَر ا ب كشرو دشرب 3ك |

 ترض شطعلل نكسا اليلق ًاليلق 21 فشرت يا عقنا | هدشرإو .ةدلومزييمتلا نس غلب مالغلا دشرا * ىدتها
 ليمقلا هاا فّشرلاو.اهاصقتسا يف يثاب ةجاعما غولبل «دشرلا بلطو ىدتهالجرلا دشرتسإو.هادها ىلاعت هللا
 اهاو ذأب لب الا ةفشرت يذلا ء املا ةجوو ردا 57 2 هب ىم 00 ا م #3 ةرافلا ارا 1

 جرفلا ةسبايلاو للا ةبّيطلا ةارملا فوشَرلا ** ”ييرلاو |ةاعروح إو ةرفصل ١ ةداّشَرلا <نامرحلا انعم فرشملا نال
 *«نيتفشل اب ةأللا لوافت فيش ثرلا*اه رغشك لكان ةقانلاو | عم قا قيرط ىلع ةماقتسالا دّشرلا *داشَر 3

 :هافغلا فغارملاو ٠ ٠ فشارم ج 2كم م دام كشر 0 دش د ىعكع 12 ىدشولا 7 ينلادضو 4 هي يق ا

 44 نلا نبا 0 ةنمو 9 الفل دلو 3 ةينزلا 00 ةَدْشَر

 ةفشارم نس 5 ل ةفلاوس 5 9 يو د لاو فرس 1 ديش َرلا اع ةينز ص ةدش 1

 ._ هه هكمم تسشسحا

2 

 همام مرو طخ طابو كب بقل ياذلاو طازطملا ردن ل يداإلا ل اهتفق كافش
 داوس هو ل اهب ةهافش ن 000 7 3 1 0 ند 0 دما هيب تن 0 ,كقل

 شو م مص ةقشرب وراغو ليلا قشر 3 6 درذم

 1 55 ىر يارلا قشرإو .ةبحاص ردحاو ا وفول عم ءاخر يا ةفرشو هيفا انو فقرا
 تدم ةيبغلا تقشرإو :هل هجاوملا ناككلا ىلا مىسلا قلطا لاا 5 ةفيفس ش ةرشرلاو .زبخلا نموخرلا سبايلا

 هذه قذرا امو. هيلا رظنلا ددح هيلا قشرإو .اهتنع ترو ءاوعيرللا * ةيماع ةاسنلا اهسبلتو واوللا نم

 قشرلا قش وهو امس عرسأو اننا ف يا قيودا ةْشَوْسَرة ةزيتح *ءاوشلا ند نبييس ! ]و ماظعلا نع وخرلاو

 باب نموهو يرلا يا قَرلا وذ ىذارلا *ركذيسو ةوخر ةسباي ةشارشَرو
 ةقاّشرلاو . ةتفاطلو ٌدقلا نسح ةقاّشرلا *رماتو نبال | .ةضنن اًعاشْرتو اشر ةشرب عمدلاو مدلإو هللا شر

 الك



 ج0
 تر مر

 نسرل اب دودشملا نورا *هفنأ غر ىلع يأ هنسرم محر ١

 . رو تبث ( يواو ) اد ويروأ[ىمرو شرم يثلااسر |
 هل اير هلو نيوضل] و رطالا + اح هعلزكو ةنيفسإ ادأ|
 8 ,دح ةنع عر ها هرط هل 2 ممول تأ

 ا ع انف يمس واه رد

 تا . ةعاس 1 ماساز * نكسوأ |

 ةيسا 0 ا تامر جل )| ثننوم ١
 لابجلا نر» يناورلإو.اهظعل اهناكم نم جمال
 َرلا#*ةيسار اهتدحإو شنخالا لاق .ذورلا تباوفلا ا

 ختسدلإو ةدجإولا ةّرايإ ةوسّرلا» تيدا نم لكَ ةرطلا |

 تمانلإوءايخلا طبشو ةساجلا دومعلا ّيسَرلا *ىسر جا |

 فارعالا ,ةووس فون وختم ماو 509 دلو ريختايف |
 يااهعوقو ىتم يا اهات ناي) يالا نع كنولأسي 1

 رجا 0007 ج يفركذ اهاسرمو اهارجمو .اهتوبثأ |
 ةيسارم ىتلا رطوقو» سارم جوسرلا نم ةلعفم ةنيفسلا]

 تّرقتسا ياا هيسارم بام ! تنلإو . ةماقالا نع ةيانك ||
 تداجوأ|

 رمل أّشرو امر ثدلو اًشَر أمرت ةيبظلا تسر
 2 درأ جوبا عم ىثصو يوق اذا يللا ًاضرلا*اهماج ظ
 ةَثارتل اك ةيشعو ةمانلا قوف ومش ةرجش اًضيا لَم ل
 هبف ىقلُث سدعلا نم ليعُي ”ماعط ةَيشَرلا -تشر [| ٠
 ةيديشرلاب ف دقو. ةيسراف . نيجملا قاقر قم ا

 فّراعي + يذلا غرافلا ليجرانلا هيلا تيبعز َ

 نان دلا سوؤر نيط بشارلا *4 َ

 اهدلو ةيبظلإو .هيلعرابقلا نسحا للاملا شر *ةرضوأ |
 لاقي ةنمو ٠ .ةاير ّيصلإو هدلت عاب ةقدلا نة 9

 . هل لهويو 51 7 كللا حرب وه /

 يملا ىلع ىيوق لي دنلا َه حشرتو ٠ حتر ىنعم جشنترإو هانالاو | ظ

 دا مترأو

 | نييعيدبلا دنع ةيرونلا 0-5 ليبغلا اذه نمو .شيرلا | لو.رشآو زنق يبظلاو . قرعاتتر تري دسجلا نر | .٠
 | ءاروكقي ىتوملا بيرقلا ىنعملا مالي اب مف هاا ةنم بلحت ةانالا ترو . وطعي م هيلا ءيثب هَ شرب ١

 | ٠ عفترإو ىلا حرتسإو شرم ةمإو نار وهف أ عم

 لوطي 7 نورظنني يأ لنبلا نوحترتسي م لاقيو|
 يا ايلا نورتو ةوعروف

 أ نم جتار 1[ »ع ريكيل ا

 | اهشاشخ نءضرالا ىلع م دامو ينملا ىلعئوفلا نالصنلا
 يرجي قّرعل اكو تاور ج ةلصا ىدني لبجلإو اهشانحإو |[

 | عر +ةصاخ ةاشلا لعث حتاورلاو٠ ها الخ

 أ اهنم ةقيقرلا ليست ةيماخ رةدام بابصنا نيدلوملا دنع
 اا دبع هفورفللا قو ماك يملا مو دعو نال ند

 | ىذألا ثرآلا#ثابنو قرعلا مشرلا *ةلزنلاب ء 0
 | نايبلا لها دنع عشرتلاو . ىذا يا ادإ ف اوه لاقي

 | مالي امركذ وهو هيبشنلا مشرت ايم ناعم ىلع - قلطب |

 | عاملا ل و 4 1

 | قرشملا يف حال م 6 رقرزالا هبوث يف انب ّر 8

 ف <ةيقحلا ملا مالي ام ركذوهو يول زاجلا شرت اهتمو
 |. ةعن نكرتكأ يا ادب أ وطا يباقاحل يكعرسا وحن

 [4ل لوعتساام بساني ام ركذوهو يلفعلا زاجلا عشرت اهنمو

 ظ 1 شكلا رتكلا
 اهرافظا تيشنا ةينملا اذإو

 ظ عفنت ال رقمي لك تينلا

 ا اياك اهني سارتفالا عماجي ةينهلل كيسا ىذا ةناف | ةأ

 | ييووراوبخالا تمام .رانظالا باشنا وهو ةيتاكي

 | ام هيلا ّمضنو ةبناج يعارتو را ىلا اهيفرظنت نا

 ريتك وفك يباني
 6 دعل ل هشير مس يف هز

 ف نحرأو كابش ل ىو

 مثلا ىلا ةنم لصأ لو
 قرح م اوعمسأ م أوفق تأاأق

 2 هناا نك يملاخ

 الما



 ب

 .ووغوروسلا طئاحوسفنب درغمملا]ب املا طئاح اوه ةانلا

 قرع تالسرملاو هاو يف ثالث ا تالاسرم 7 هج هريغ و

 : | ايوب ىلا لييرتج رجتوا لخلااوا كفالات حايرلا

 عج ريغ

 اهرثا ىتباو اهافع اًمنسَر اهسريرايدلا ثيغلا سر

 ضرالا يس م 00 ةرما اذكةل مسرو: ضرال اب اًمصال|

 ةقانلا تمسرو. 1 ا ىلع مس روب ايف باغ

 مسر نولوذي ىراصنلاو ضرالا يف ترث | ايسر عج

 .ةينايهرلا تاجرد نم 00 ماطعا ِى اانالف فيت

 *ليمذلا قوفراسايسر رب رعبا سوو ةماّسرلامالاو ظ
 ضرالا مسرت !-معج ةقانلا مترو“ ةةظانخ وللا -

 ام ات و اهعوسر ىلا رظن رادلا م مرثق ى تعسرا لك الو

 نيارظنو سّرفن اذا ينابلاو رفاحملا مسرن لاقي كل ذكو

 .اهركذنو اهسردا ةديصنلا هذه ”مسرتو. ينمي وأرفحي

 هب ةرما يا مستراف اذكهل مسر لاقي . لغتنا مهترإو|

 نالف مسترإو.اءدو ذّوعنو ربك ىلاعت هلل مسترإو . لفتماف |
 جالطعا نر“ يفو ٠ ةماسرلا ةنم لبق فخسالا نم

 عبطي ٌعباط موسارلا * يراجملا هال مسارلا * ىراصنلا |
 ةيكر مسرلا *«اهوخغو ةيباخلا سار لع ُدوحتو نيطلا هبأ

 لات ن. 4| صخ الام وا ةتيفب وا رثالإو ضرالا اهتفدت |

 لقرالا يمال رانا م واكرم مرو عاب 2 أيفو ظ

 فّرعملا نمارسق 5 نيينطملا دنع مسَر را . مورو مننأ ج

 يسرا قر واع 610 داتا
 ناودحلاب ناسنالا فني رعتكةصاخمإو ببرتلا سنملا نم

 اهنكو طاق ناك تيب ستاير تانغ
 اكيوااطبف كلغ ما ياش اتحمل

 رتايض رعب وا:كحاضلا مسجلاب ونيرعتك د يعبلا سابو

 ىلع
 ةماقلا مينا بم ةرش# 1 دينداب رافظالا صضيرع هيي ىادف

 ا ةناب ب قي اهعوبج ٌصلخي |

 دج 0 معا رعلا وهذه ب ناف . عبطل أب ُكدْلَص

 ارا

 راشعالا ا ٠ عئاضبلا ىلع جدي ا 7 ام ةيابحلا بادكا زر هاب ف ةدالنلاورددلا ىلع ع ةلي امة الق 9 دللي ظ

 ىلع كلذ تاعف 3 اني . ناسنالا نسرهم لق ىح رثك مث ٌصخا نيياوصالا لع مترلاو.ةل 7 نوكيف وربع ُِ

 يحبس ييجي يجب بسس سس ا سس سس سل سلا

 نسر

 دنعو ٠ فاعلا وه ةيف وصلا دنعو. 0 ةنال دك ن١

 ةللفازنع عةنوقلطيو انضيا ع ا

 ' ١ ]وقو :وزيغو اتويبلازكح ةيباطلسلا:تايترلا نر

 مشرا ل]ععسإ دقو. لوعجم يا نالف مسرب اذه شاول ا

 رعاشلا لوق ةنمو . ةقيقحلا لباقي ال

 ةقوجت ىو اذيز مهدو هسرا

 ترلأو ةقيقحا نبي ام خلاف

 ظ مك نم نول دنع زيسرلا !* هيلا نسح مسرلاو

 ىلع يذلا نينو هلع ل 0 : انف ورعو

 || يف اهفانخا روت يا ءوُسَر ةقانو . ةليلو اموي ريسلا ىلع

 قوف لبالل نيس ميلا * ءيطولا ةّددش نرد ضرالا
 مس - داو ءاهاكا يف تناكبمت كك ميسور لا ليلا

 سار ىلع 0 و نيطلا هب عبطب 0 مماخنإو ة هيه ادلا

 ممرلاو ةمالعلاو اهوحنو ةيباخما
 ّ 0 ةطنئملا ام م : كلما يكل ةيشخو

 ا 0 1 مسار 1 0

 ٍ فساقلا يب

 01 هب ل سو

 اهب ميسرلا دعب نم مساورلا وبحت

 ننْخا اهفافخا نع ضرالا قاع
 اموسركاو ٠ يسرا اكن ملم ذلا قوف لبالل بيس مسيل
 مسارمو ميسار. جقالولا بم راكب ةصخغ ةماعلاو . بوتنكملا

 ” سرا لكانت اهو ابسرب بابل نر
 || نسارلا +اتسر ا لمجت ةبادلانسرا * نسر اهّدَش
 0 و ضرالا ىلع ةقاروا شرفنتثابنو سالا نيسلا جتنب

 | نس نس رلا*ةيسراف عارذ لوط قانا 1 ةقرولا غلبت 235 ك

 ” ا سراو اناسرأ جا رفنا ىلع رامز نم ناكامو لبحلا

 ٠ ءاوشوزلانَحْوَرْلا * ةنرتملا :ضرالا:قم ٍناسْرآلاو

 ' حامصل ايفو . نسازم جبدننالا نّسْرلاَو نر را اف

 ا

 سرذلا فنا نه نسرلا مح نيسلا رسكب كب قينرللو



 لسر ْ لسر

 لحنا د( فيطللا وا)فيفطلاةثلاو عساولاو قابسلا يف اسيل مالكلا يفو. ننام 55 .الاسرأ لبالا|
 وعن ضعب يفو رصفأ اب 1 رلا#بذعلا لاو ليما ناقرعوا نانتكلا ةينثتلا ةغيصب نالسارلا* عسّنإو هبف

 ج ةلْسرلا ريغصت ةليَسرلا * 3 ةبيود داب“ سوماقلا | + تانلبازلاو ا "نيتكلا قرع اق قماطلغو
 د راجل ذك خف 5 لكلا ىلا. تاليسُر نم مسالا ةلاَسّرلا# لس اهدحإو ريعبل ا موق لانشرلا

 يتلإو ةئلب رطلا ابمقاس يف رعشلا ةريثككأ ذأ ةارملا لسارملا| لسرأ يذلا مالكلا لسصالا ةيس شور اكلسرا| |
 يردوا ينازل واوا كلام لسارت | ينلا ةنيعصلا لع انعَبأ قلطبو اناسل وا ةباتكريغل أ ىلا||
 | رقما اوالطل ايف كدحلا وأ اهجوز تام 0 تالاسر ج لترا مالكلا كلذ اهيف بيكي | ا

 لعفلا عوقو تيبدأوملا دنع ةلساركلاو .ةلسارتو رخال 1 نويراوحلا ن :ناكأم تامل ا
 |.ريغصلا مسلا لاسئملاو .ةدحإو ةعفدال ءيش دعب ايش يف ةلانستلا :كفطفر نوفر فضال كو ٠ تاهيلا||
 رك ارم جريسلا ةلهسيا لاسرب . ةقانو | قرفل |او.ةيلع دعاوف ىلع لمشملا مالك نما مالطما|
 | لسرمواوتلح يف ةمقللا لسرم ياآلاسرم ىتنلا نوكيال الماك ن وكي باتكلا ن نازورفللا ف تاتكلا لإ امي

 | هئاعلا دع لاسر !او:ةيحاض ٍتيصيل ىدب نم نصغلا | لع اءرشولطتو:ةلئاكريغ نوكتف ةلاسزلا انو نال
 أملا لسمو. قجاح يفر خآىلا ناكم نم لس يذلا | هلا ةلاَسر او .رتيرشب سانلا ىلا ناسا هللا تعب ١
 ورعب طع تول املوف ةذاطيو كوق| لع ا كولا +تجايلاو لعل ةفزضتمالا وأ |
 مهلا نيع يفونيعرابلعا تبغي ل يسانم ٌفصووهو ا .رعشلا نرم لسرتساإوريسلا لها ريعبلاوريسلا| |
 | .وعف د ىلع كحل بترتيالو عاجاالو ٌصنب ال ياًالصا | دضعلا فرطو ناكام نبللاو ةدّتلإو قفرلا لس را

 | تّركذ ام هيبشتلا نم وهو نيينايبلا م وه ام اهتمو جيش لكيم عيطنلاو ةعامملا لَسّرلِإو : سرفلا ن
 | بف ةفانحابت لكي ااوسسأو دفا: ادبو ناك ههنا 80 زول غلا نمو اهنم عيطقلا و الب 3

 رعاشلا لوتكهبشملا ىلا هب ةلب ملا ةقانلا ةلسّرلا *رمتال يلا ةريعصلا هيباوثلا |

 ىرج دقو نوصغل اب ثبعت حيرلإو | ةلسرلاو .اهيقاس يفر عشلا ةليوطلا ةآرملا را ١ ريملا|| أ
 | 511 نول ىلع ليصالا بهذ ةلصإو ةلاسرلا نعم ”مسا لولا * ىف رلاو ةدؤولا | أ
 ويف ةقالعلا تناكام وهزاجلا نم اضيا هدنع لمراد لسا نغَبا قوت راو كارد لعنلإو 6-0 ظ ا

 بببطلا يلا لوق يف اكةبعنلل ديلا لاعتساكةهباغملاريغا قفاوملا ضيا لوسرلاو.ةالسرو لسرأو لسرو لسد جا أ
 ظ يحمل | لوس نإ ءاردملا ارو و 16 لاضنلا يف كلأ
 دب نه كدنع يللا مالظل كو نر .٠ تييملاعلا ببر 4-0 يا نيلاعلا برأ ا

 لاذ رك واللا اقل ةلاسرلا ءاداب لس رأا ةرما يذلا وه ءابننلا حالطقأ ا
 || نبذلا نع ثّدحْملا هبورب يذلا ره 00 ضبقو عيبملا لست ىرخآ رما يفوا دوتعلا نم دنع يف
 ظ يعبانلا لأ يوني ىتح قحرحلا دعب اذداو م ذيف مونم ةعساإ * ءأ ءارشلا يف نفلا ةادإو عيبملا ذخاوا عيبلا كس ن غلا

 | ةنكلو ةباحصل ! كردا يذلا وه ءيبانلإو اور هيسذلا | ةلعفو.زيزآل ردصم ةلصإو.ةل اسرلا نعم مسا لوي 7 ظ
 ةكوشرلا نا ةيبانلا لاق ثّدحلا لوقي مث. كونا ةزقبا رعت وهو لسرملا اضيا لّرلاو رم اك ثامأ||

 نعل هإ اور يذلاركذ دي : نكلو اذكل عفو ١انك لاق | قفاوملاو ٠ ةالسرو لسرو قل جرومجلا د يبلا ظ

 20 .مريغ وا ةباعصل ١ نم لوسرلا | رخآ عم لري يذلا سرفلإو رونو لاضنلا هي كلأ

2 

00 



 انلا

 سيسرلاو|

 بطلا يبا لوف ةنمو .تمحا لواق 7 هل

ل ازرخهلجروا هدب يف دش ٌصلا عسوو .تخرتساو |
 عفد

2 1 2 
 تع سرو لجرأ | عسر *« تقدتل | ةنيع تعيسرو ٠ عسرأ ا

 ل ع 7 2 ه- 5-5 5
 مح بيس يثو عئاسرلا ةد>إو ةءاسرلا عسر ىنعمب ةنيع ا

 عد

 لاو ءيشل | هاد 2 9 0

 نم رةيقبل تناك يب و ةراجاب ةيوطملا ريبلاو "ص 1ع

 باكو قةروس يف ةنمو .اهيف هوسرو مين أو ذك دوم
 كرا ةكرج قارنا, لها ديع ثول هيد ق دبا
 هاوق نم فاكلا ةّقنك سيسانلا فلا لبق يذلا

 صقل اوم عسرنم علل اذاد
 للماك ىناي ل ةداهشلا يف

 1 لا ةيرايبلا ةئدرلا »+ ةيضلبا ىب 5

 ايس

 كة سما اقلا ةسرااو.ة 1

 : لس

 ٠ 0 تر ا 0 ىّرث 0 خشر را

 ا
 ريك

 رو ةغسارم ةغسأرو .ةنبب قنل مالكلإو 4 ةعسو شيعلا

 عسوول ايع ىلع غستراو٠ هعءراصو عارصلا يف ةغسرذخا

 دي مثوريغو ريعبلا غسر يف دعي لبح غاسرل !+ةقفنلا
 ٠ تنلابزت | | + ىثملا يف ثاعبنالا

 أ[ ديلا نم فيظول !لصومورفاحلا نيب ُقدتسملا عضوملا

 أو 8 اما اولا
 : غسرأو غاسرا جواد لك نم كلذ لف.و .مدقلاو

 تا

 نم ةعنمف دتو ىلا

 نرتيعلا] نم غيبسرلا :«ربعبلا مئاوق يف ناخرتسا غسرل او نالغ ةمزلاز ذب لوق ةتمو: تباقلا يتلا سيسّرلا

 هوننلا |
 0 ١ نيبحلا ايلا ع اذا

 رب 713 بح نم ىوطا ّن سيسر

 هرصا ل ةبخو لقاعلا نطنلا اًضيا

 اك رهف 0 ٌتزرب هزه

 ايت“ كينش راهو تينفا م

 وس را
 ُةتلخدة ا اهناكرفلا ثوطاَسَملا ب طسر

 تدسف ماع ا تقصتلا يو عسرت هَ 00

 ىهن ةنانجا تدسف عسر عسري لجرلا عسرو .نيعلا

 * نافجالا يف داسف عسرل ا*لئاهلا لفاسا يف ةروفضم

 ِس عسرألا »سوف | طسو يف نوكت راض روم عوسرل ١

 روض عيسرتلاو ٠ عسر جةاعسر قنالاو عسر هنافجأب

 | ىوس اكرخآ اريسوقرخ يف لذ دتو اريس قرت نإو عسر

 هينيعو قاتل قم ٠ ةعسرااو عسر ار تنحابمالا روب

 ةجابلهل جر لاقي 5ك ياعرب لجر لاب. عسر

 سي ١١ را ل هذم كا ةعسرم ىئالاو ٠ ةفانفقو

 .ةديقم اهدرط لبالا بنسرا * ديقملا يشم لس 7 انانسوم | ءادتبإو
 عفترأ انانيراك ئنل !تورات

30 

 أبن أ يقمن ع اهب اهغ اشرا نب ةمايرد

 || ريغل | هآرالا نم غسرملا *ريثكل | ماعطل | نو حتارلا

 ظ حلا
 م 52 ع -

 انيرسرو البر فسربي و فيدروإ لجرلا فسر

١ 

 هلي
 تاسعا الور لعرب لسور أ تت

 5 "- ليسن ي]دقا تتاحقم لما لمتسماو
 0 ا ناكر لان انف ناك ةلاجكو قاس

 افيو . لئلا اهاقس ةنالصف لسرو . ملل رراكووف ما
 اا الا ءعب ةالارم هيه ظو هيف ةلسارو« لكر هتارق

 ظ ملسر راك موقلا لسراو «ليسرو ليمارس هوو ةل اسر
 ظ ىاوددي نم ةلسرإو .عئاطق يا لاسر يوذ اوراصو
 || امهنعب ةيصولإو لوسرلا لسراو .ةلهإو ةقلطا هكلم
 أ لع ةاسرإو .نانعلا اط ىلطا نادملاو ةراغلا يف ليخإو
 .ردكلاو جتنلاب ةلاَّسّرلا مسالإو .ةهَّجو هيلا هبو .ةطّلس
 |١ عون ةنمو . سانلا هب لّثمتب ام ةلعج يا الكم ةلوق لسرإو

 بطظايدا ول هك نجا دنع لثملا لاسرا
 دلما تنواح
 دئاوف ك7 دنع 2 0

 . [مونلا لسارتو. دنا هنا رق قو لهتو 05- لم

 |لعفي اهتم ميضعب لعفو ٠ ا ىلا مج لسرا

 . |ساصرمَشلا لسرتسإو .عباتتلا هجو ىلعرخالا ضعبلا
 جيلا هيلا لسرأ ل لاق ةنم لسرتساو . لزتو كدتو اًطمس



 بنسر
 -تحتحصتعب

 *نازز ج ملا عقنم ةنزرل

 ةينك نازر وباو:ءيش لك نم ليفثل او ةنازرلا وذ نيزرلا ا

 مخإو ةيميصنل | ةماقملا يس يريرحملا لوق ةنمو. صيبا
 7 لوقل ةماعل او. نيزح لك ةاللسم وهف 9 يباب[
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 ظ فعض نع ًالضف هيلع ةرواجملا ءانب ىف 5 ف ةرابنعا فعضيف

 | ينو دكوتلاو تعنلا ريغ يف تعقو دق اهنوكب ةرواجلا

 ا اكدلوا

 [ةلوزم يأ حذرو خرَرو حاَزَر لبا 3 خ يف تلع
 | ضرالا نم ابطا امو ديعبلا عطفملا حب 00

 ظ |عررلاو ضرالا نع مركلا 4 عقرب /: بفشملا حزرملاو
 ١ اطل توصلا ديدشلا يالا قا ع

 1 ارح نصقان يا مرخا تييلاو امم ”ةصلخم

 أ ىلوا ةغيصل ادذه نالغ غلا وه ةلعلو يدابا ازوريفل ا

 ا جرارم. لباد تت روطعمو فبكسك هللا
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| 

 ا
1 

| 
| 
 اذه ةلذرتسإو . ةَدُر ةباحا راصو ًاليذر ًالعف لف | ةحدَرلا ةلصإو دسافلا يدل + ةيذرلا نسح وه لاقي

 | اكيلكاكم 501000 يتنا امو كليذرلا هللا *« هدام يذلاوا رب ياو 1 يذلا رجلا ىلا ز يطا ش

 | وا سيلا نودلا ليذّرلا < لوذُر ج ليذراالذَرلا | هو. موصخملا وا بورحلا ىتدرول هنا عاجشلا لم |

 دان و نيس ىلع مذراو .تمذر ىتعمب ةعصفلا | ام لاس يذلا هاتسلا ٌدرإو ٠ تذر ىنع اذاذرإي ةاعسلا |

 مذَرلا * لسفلا مادْولا * اهنيلب تعفد م ذار ةقان| ريغصلا غادلا نككسلا وا فيعضلا رطملا ذاَدّرلا * اههيفأأ ٠

 !ذافوو الباز :ايانلل احم ظ رعاشلا لوق هيلعو . بوثلا لع اًضيا ةادرلا
 ذاذرلا راند دوم ا ا رع 95 يل هامات لكاس قط اخلا

 | د عداج لف بالع ارم 9 ليلقلا :قاحل | 12/ةلروتنو طر ردح ع حلا 1

 | ذر“ ”موبو ٠ ةذوذرم ال و 01 لاقيال قيقوذذاقزلا ا برضوا اداداثإو روق لدلدنع ايميلك كب هرعلا| نمد لجأ |

 قذاور جوطالخاب طلخو 7 0 امو ءادر 2 ىقلا نم رد امو

 ٍِض راع ةعلط هيلع تعلط 7 قاطي 3 نبذدلاو ل ايعلأ ليلق يا ءادرلا تفيفخ وهو ْ

 | ىلام غرفو يل مغ ترثكيا ا لقت امل يا ىذاذر امل ةنارهشالإو .ةقوف رازالا دقعو ة[درلا سبل اذا كآ]
 ا اهباصا يأ 0 ةدوزطو ابي 0 ذرم ٠ ضرا*ليلقلا لوق ه5 مو" اهوحنو 2010 ةماك ابا 3 قوف سبل ||

 | رع

 ْ ئاذر وذ يا اوثكف ةنع اثكبل ف وف ةتاابح مهم ل لجر ىتلاف ولت

 الهلال وسلا خزلعملا دابا ى درا قذر تنم ب قلقا 7

 | وو افلا ىلا عملا هك دروب كقزاابا يد يصشسالا 0 71
 ١ ج ةرؤصل | ةاد ةادرلا »© ةروكزل ا ةزيلملل ةادرلا ءادرلا|

 | فاكر كل ذرب لذوو لدور لذوقك زورب كيد مهنا طا عج نو لاب: كل اهلا يدل * ىَدَر
 | الف ل ذرإو :ةلذو ىمج ذل درا .ةليرت داك ةالكتو | ناديا قوم ندا 41غ .ئئدرلا كتوم ةيدؤلا

50 5 
 لذاروبف اع دخو اليذر ةلعجال و ةلذري أ در

 / ص 1 0 1-7 3

 |* تالاذر ج هديج يتتنا ام هل اذّرلا * ءأوسا نيعلا | ليق ةنمو ٠ .دارم ج ىوتلا هب شالو روؤصا اهب ردكت

 | ةليذرلا* ةالَكُرو ل اذرو ل اذرأ جءيش لكن مّيدرلا 0 م< نومري يل موصتملا وا بورحنا يدار
 | ٍليضنن مساو ل اًدُرلا لّدْرألا *لئاذر ج ةليضنلا ٌدض | ةاَدّريإاو ٠ ليزلإو لبالا ٌئاوقو رزألا اًضيا يردارملاو
 0 0 ادشاو ءارخزالا ىمع ةلاؤرلا لَك ع ليلاشنو نا ابريك كا

 ٠ ١لذارإ ب ذرا ج.مّرْطا نامز نع هب ىيكءريعلا لذرا | راعتست دقو .اهتبالصل ةقانلا ضبا ءانياوسلا
 ظ يازا اب ةداملا هذه عيمج نوليعتسي ةماعلا رثكآو رعاشلا لاق. .جرلا اط راعتست 52 درحملا ةرئئادل

 *!:ىوهو قل انهو مي مذربو مذرب ينلا مدر 9 م ةأدرم 1ص دقو و ايت ىف ىو مالغ

 ليج نب دايز لاق. ٠مذر وهن جحالملا كَ ُِ نك هكدا يدك ةيشخ ُئ 590

 ةعبشل كالشاو لمارالا ىر' دارا :

 9 را لبا 5 مىلع 4 هلم 0 ةراجتلا و ل لبالا ٌناَح ذا 2 جذر

 ص م

 أ كفكوأ * مود ثراص 5 مرت ةعصقلا تمذرو تدر 37 ذاذ ذرلا تر ما اذاذَر ذرت ءامسلا تدر

 | .ةقّرختم ةعاج يأ س انلأ نم و كك أوو. ا ١ىلسفلا ا قوفو | لا لعل وهو ١ رابغل 1 رطقلا| |

 ل ادلاب مد در يف باوصلا وأ) مدر يف زنا دعب راصو بميطلا يلا لوق ةيلعوروهشن ا وه لدالاو| |
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 مي عقرب يذلا عضوملا 8 وه ١ ج قذاحلا ظ

 ياا لاف يدقلا
 ا نم ةارعشلا رداغ له :

 م وى دعب ناللا كف رع له مأ

 له يل لءافلا مسا ةغيصب عدرتم ىوريو هل ضكعتن
 ىحلا هلأ 1 00 نم ةلعتسن يَ ان 5 ا

 رد هش اوكرتي م إذ نمش إو ثغلا 4 ةنم |وقرغت ا مهنا

 لا ا هيف ريخح ال نم م ادراإو ْ

 .امههدرانلاو.» اضن ان“در ةنودرب عاتملا ندر

 ةنيع ةماعلا لوق ةنمو'ن درا ١ ىلع نفقا انا غدوو

 قدر نولوقيو ل درملاكرودن ىأ ندرتو لزغت ل

 م ل ا 5-7 0
 | نصيمقل 1 * ايع او نر صيقت ||

 تناكتوأو: تنام درايف ا آن كفوا 3 لعج ةضالو

 *نارفعر ١]و ,لعاف مما نردارلا * اًدرم تّدَا ةأرملا

 00 5 نم *ةداررحا||

 لصا ندّرلإَو . ضع ع ةلطقإ حالسلا عفو توص

 هيلعو .ريناندلاو ماردلا ديف عضت برعلا تناك جي

 'يلع فخ يندر لقةث اذا ةسماخملا ةماقلا يف ّيربرحلا لوف

 | لع ناه يلامرثك اذا يا ينبا لنكن ١ناأ

 لدن[ ياكلؤلا ولا عم جرخب سرإلا 0 نادل جأ
 اب يسفر ءا يو ةنيدز ىلا ةبسن عمرلا يبدل * ةكاوأ ||

 ا حام رلأ ا وثب 2 اهح و آل و 2 مه ناك ده رح 000 ٠

 ىدح ةنصلا تيلغ 9 ّئ راسو 2-2 عر َك امي ١ امهيلا

 بيطلا وبا لاق داما راص

 يد أهنصتي تاينيدُرلا لوط

 يبخل اهعطقي تايب رسلا ضوبو
 ا ِ ا

 مو ساعنلا ْن درالاو .رمجالا زخملا نم برض ن درالا|
 دنعو.لزغملا ندر و :نوط سف يفرهخو لععف ةنم عمن
 26 | تا + يف بكري لب د جيف دبسيضق 537
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 ا مسآألملا مر 3 مدر 9 - قافلل وج عم 0 ظ

 'ف> رعفلا نم مقري اعضوم انل ةارعشلا كرت له يا

 | رع

 | يم 8 0

 اندر . دلجلا نادرو .هننأ يف ةتوص ددر يأ ٌرطأو

 يثو'لاع لج نمرّوبع ىدرو.بهذ نيأ يا ىدَرا
00 2 01 
 يردرو.داز را ند نيس ىلع ىدّرو . طقسرببلا|

 يب ١لوعا ن

 ا ليف ع اكفرجزسلا قصت ةوزردو . اهي هظقتلا

 يدلل لنا ةذاصلا دنع ةن درو :لزتلا طوبخوبلع

 000 مريغو متاخاك لءر ١ قه حط دق اموبذ 5 غرطإ

 . لودوملا نو "هر . نانم يأ ن د قرعو' لظملا

 . لودوم يا دو طيخ لاني

 ةيظع تيبلآو .هب مامر اهل ةه دري رج ةه و

 *اهوغو ةءاجشو مركب موقلا داس 000

 الاولاد ةيلطيال لوبا قارس تباع يلا تزور لجتا
 .ه<برو ةادرو ةَدَر ج ةنلخ نوكت تفثلا يس دولا

 م معا ال يدلل كيلو عدل هكا كسو

 سن اا بوذلاو ولم َِش الك ءاممأ ىو
 لل

 1 هر هو كا رج ةازكز ةغلو ١ هيب هامر ( ىوأو )

 يءابإ | ىتدَر يف

 تجر ( يلب )انايدرو ايدَر يردرت سرفل ا سدر

 ليقو . يثملاو ودعلا تيب وه وأ اهرفاوك ضرالا

 ينك و طخ براق ن رولا نول اعود فاعمل

 ىدرو ٠ هكعممو هير را نيب راها ودع نايدَرلإ |و ديقملا

 ىرخا ىلع تبثوو الجر تعفر ةيراجنإو. ل2 كار هلا

 عدو. تداز ةفغ تّدَرو ةركك ا بعلتا ن

 نيايردا املاتي بهذ نالفو.هبةأ ا

 .اهيف ُةطتسا ةيدرت ريبلا ىف هاتر * كله ىَدَر ىدري

 مج نقففو موقلا نعو ٠ ةازأدو وز ا ةادارو

 تدرإو . يدرت اباعج ءادرإ قفونلا] درا ونا 5

 ربل |ينو.هكلها ءادرإو ٠ 5و نيساء .تداز ةنغ

 ا ةيراحا تدتراو .ءادرلأ كااذلو فصرت

 :ةيدرأ ج اهب لشي ةفجلا | 1 ىزرل ١ *< دسالا كس دارا

 نان تاز امو لهجإو لفعلاو سوقلاو هيغل

 ويفك ىا 00006 سك وهو حاشوأ او تب الإو ا

 عالما لوق ة كنس و .٠ ةعسأو فورعملا

 لاما باقر ويكمل تناغ اكحاضمسبن 0 رلارغ ع

 03022123 22 2222772 رض ف بتئتثت565ئ 6 10522652ئىىلىلىلىل لى8ى ااا 022222222225252 2 2 222222522213222 2522522 522222225552252 15جبجبببب597ُ-935 ب9ب7ب+ب١9-+97979ب7ب-+ثب+بتتتت7ح7ا



 ف فدر |

 اننتكح بساني ال يأ ر 18 نود نإ فرح فدرألا 1

 51 توتال اهمال الآ ال طقف أي وأ إو نإ ف ةلبق ظ

 لوا ءابيأ أن واولا ةيف نركألا دقو 7 فرح

 زجارلا
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 ةيفلا] بفصل ي 2 دليلا ل وق ُْ ناف د راو

 تصاف دنا اهتئاط مادلاف
 ناف د رأأ اهأ و ماوي نارام

 ريرح 0 وق يف و٠ ادا رخآوم مل نان 14 ناحال»

 يدل |

 0 . 5 1 1 م اوعو
 ٍِ و ا ما بساع تاو كيرتع# ماخد

 ناف درلا موخمو نانتنك و

 فدراإو.فوع ةوخاو يوبرالا بائع نب سيقارا |
 هيدر افلا نيلي قل اذه لاقي .رمالا ةعبتل فدرلا يفةغلإ

 تدلو يقلا مهلا نم َقدَرلا *ةعّبت ه1 نابل
 5 كا + منغلا دالو رخآ يف تيصلاو فيرا هيلا
 رسنلا نم بيرق ”منو .فادر جبكارلا فلخ بكارلا| |

 غي ةبيقر باغ اذا قرشملا نم هوني يذلا ميل او عقاولا
 ١١ نينثالاوأرا الا دحازوف دعب ه>دقبأ يا برغل |

 اذايلا مهل إو . محادق نيب ةحدق اولخدب 2 ماني مهنمأ

 ١اطلا من م | ىلإ

 دنع فادرإلا * ةجالا تقو ىلا - ىلطي يذلا
 وظنلب ةنع ربعي الف ىنعم ملكتملا ديرب ناوه نايبلا لها

 هقدر يغفل ىلإ كلا تا ةلالدب الو هل عوضوللا |
 ّيرتعل ا ةدابع يأ لونك َ

 انا الخان 520

 دقحإو بمعرأ| ُبللا نوكي ثيم

 ربع لب وظنلب هركذي ل ةنكل يلق يف اباصن عاضاةنا دارا

 سنو ةنبب ىرتلاو «دنمإو فعال اتنالا ناعم

 يتايس اك موزلم ىلا مزال ه لاقتنا ةيانكلا نا ةيانكلا

 كورت ىلا روكذم ٍ + لاقتثا 5 فادرالاو اياب

 ئدنج ا 2 دنا حالطصا ْ كةيح رااو:عأ
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 ّت راوت وه نازيملاو 7 وصالا ف ةيبرعلا لها كنج كف نا رتلاوأا

 ١ لما ردح ا وناوعم لع ءاكرنم ظانلا وا نب درفنانيظنل

 | بسحي ال 'يلدالا عضولا بسب كللذو . ةدحأو ةهيج
 | دساكث النلا كف ل هي عقيوهو ”يحاللطصالا فرعلا
 | لاقي كلذك ا ع معو لجو دعقو ثمبل و

 | نانكاس ويف عمتجا ا.« يفاوقلا نم ف هللا كدا
 رعاعل | لونك

 ص
 "رع _
 هباوباب نسادلل 0

 مح احزاا رش 5 علا كبجللاو

 اكرم 01 يكمل كن يدل فرخ واوا

 08 و لبق ا ةيفاق ف ان أعم عبارلا رطشا ةسهح نم

 .فدرلا ىلع ًالتشم ناكام رعشلا نم 5-707
 بكرا يكل ترقشااو

 كا مالغلا كَدْوَر | د ةاح 20 نر كذر

 مالغ لاب ةنمو٠ كدول 56 ١١ + ىلا
 فا قوحتت مريم ىف جنو ا ب راجو كدورم

 ققاحالل طف واولا ةدايزو ميلا ةلاصا ىلع ةانب

 ووو لجرس

 مدرلا وا ةفلثوا هلك هس اًمْدَر مدرب ةيلثلاو بابلا مدر
 اد مال يا مون ىيونلا + راو هما نكا

 72 همم

 مدر" او درولاو بامضتل | تمدّرو.قبح اما ا

 | ْن 3

 | 0 !او.لاسؤشلاو .اهتسوبي دعب ترضخا ةرجتل| اك

 | 5 درأو .تنطعاهدلوىلع ةقانلإو.ةعقر بوذلا مكدر#هزغ
 مو 0

 ىحإو درولإو بامتا
2 : « 

 بوذلاو.ةعئر ةبوث لجرلا مدرتو.ةزغ ريعبلاو.اهتسوب#
 نإ هَ 0

 ةموصخملا ثمك 3 عدي - ىدعتي٠ قلخأو عقراسأ

 | طالق لع علطإو ةبقعن | الف .تل أطو تدع

 تّرلا +: ىيفريخال ىأ" ماد لجر *تنطعت اهدلو ىلع

 م جوجأي نيب ديلا او مدهملار ادهلا نمطقسي ام

 مسالا مدّرلاو' .ويف ريخال نمو م سوتلا ثوصو

 + هوما يف ىف ب أم ة ةمدرل |١ كمت جادس ىتعمب مدر م

 طا ناو را“ مُر جباهنلا نم ىلا ممل ..
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 ١ دش ”ككمملا ةزرغالود ماد



 فدز فذر

 ا 9 : 1 3 ١
 كسلا يف بيطلارثاو مدلا نم وا 2 نعل وانارفعزلاو

 2 2 : و 7

 كو وأ همد ىلع هنجوب رخ يأ هعدر بكر هوقو
 ا 0 :

 اذا هع دز را حر ر لاقبو .ةقوف طظقشا# ةماد حل_ئاشف

 ١ ١ ةاحنل ١ دنع عدرلا رلأ فرحو . هيفوح ٌق ةقنع لخدف لك

 ايئاخ وفا 4 ؛>اد 0 -- نمو 0 جفا *« ةأاصن

 ف

 ضيفو 55 نمد ادد د 0و ع ا نم

 ”عادزر هب نمو سوكنملا عودرللاو . ربيط رثأ هيف عد

 رفعزم يأ ”عودرم بموثو ؛ ربسيط نم
 دال والا راغص لع د درلا

 غدنرأو .اهغادر تثرا كك ضرالا تع درا - عدر ظ

 ريثكلا 0000 الا نم غِدّرلا * غادر يف عقو لجرلا

 ةنم قيقرلا وا نيطلاو أملا ةغدّرلاو ةغدّرلا * ةغدَرلا

 لابخملا ةغدّرو ٠ غادرو غدّرو غَدَر ج ديدغلا لولاو

 ن٠ ثيدكلا ةنمو:رانلا لفا:ةراصضع ل ابخلا ةغدّوو

 غيدَرل ا * لابخلا ةخدر نرم هللا ُهاقس روخلا برش

 ةيقرَتل او قنعلا نيب ام ةغدركلا * قدحالاو عبرصلا

 نجادج و فتكلا ةلباد نيب ةيحلاو ةبهبلا ةضورلا 2

 َفردَر اذكو ةعبت اَفْدَر ةفدرب ةفردرو ةف درب ةفدر
 بكر دارج او: لل اقدر ناك ةفدارم كولملا فدا *هل

 فدارتال باد ل اقيو انهلع كلاانلإو تالا لعةسركالا
 اًةالف فدرإو . تلإوت موجنلا تنف دزإو .افيدر لمتال

3 1 ١ 
 ةعدت ٠ يأ كردزتنال ةباد َُل اتبو .ةعف كرا ةعم كف راك

 امهم ردحإو لك جوز يا ) 01 انواكت افدارت ا

 كل اهدحا كازو اهانت هدو )4 هلهأ

 ةقوزتسإوهئاراو نم هذخا دعلاو ٠ ةسبن ف ةتزإَو ةيدألا

 نم را رماب ةيحاص

 ككاو افي كفاداؤزلا ةضازعسدارلا فاو واول

 عا ؛ارطو لخغ ١

 قادرا 7 هضيذلا هكر عضوملا فلكل #2 ةفدارأ 1-3

 كي رمل يا خدارم كاد ةفانو . غدار# 0

 أ طقس مونلا ايبا نول مفرط الك روضة لك

 ف نالكلاو

 . شكلا نم صخ م ام 4 5 دقو .روعلاو لفكلا اًضيا

 اكةلعافملا باب نم فردارثال دوجالاو .اًنيدر لوتال

 أ َر 3

 فداورأا دحاو فوداّرلا * مثلا

 # اذن! انا ابك درعا ليام كعن ال كفال

 ايعا اذا مهنال ناوعالاو ةادكإو بكارلا فلخ بكارلا
 دءاضعب مهضعل عبتي يأ قَد 16 هاو رخال لَ مد

 نم "مسا وهو. ةفالفماك كلملا فدر هدا مي طعا ذل

 نا مدنع ةفادرلا تناكو . ةيلهاجملا هي كولملا فادرأ
 كللللا برت اذافاو ساجيو كللملا ساجي

 فدرلا دعت كلملا ازغاذإو . سانلا لبق فدرلا برش

 ذخا كلا ةبيتكت داع اذإو . فرصنب ى> هعضوم يف

 ”يبيمتلا ةرارز نب بمجاحلا لوق ةنمو . عابربلا فدرلا
 اعابرملاي
 اءاطم اكلم يدج 91

 كك ةلولللا نادرا ازناك 22011 نع كاذب نك
 فاخ بكارلا فدرلا *ّرم اك مجانا عابرم ن ا

 رقما هع 0 سس لكم طكلولا

 سبلج ِ افا در اهو راهلاو ليللاو رمالا ةعبت و عقاولا 4

 فادرأ جازغ اذا ةفاخكو كو برشي هني نع كلما

 كيم ندد فردرلا

 1 قع ترو

 خم كيرف

 000 يا فادرالا نم فيلو فداورلا نم وش لاقي

 كلما هةر نع نول نيذلا 8 سياو عابتالا

 فدرلاو اةارازولا مواز :تاذا هيفا“ هذه نوبرشيو

 رعاشلا 3 وق هيلع و
 - ر 0

 ورصخ لع ترح ُةفدّر أي
 2 3 م

 05 ان كنا 8 ب اتفر

 ُهليق ا ةفاحرت ةنال ةيتنل | طوابع وده نييتطنملا كنعو

 ادلعو ةلاسنا وق كلحتانغ دور كللوق قد ةينانلا ةلوكاك
 هب الاصتم ئىورلا بق عشب 1 يأ فرح يقفاوقلا لها

 رعاشلا نؤوق ندم واول 5

2 

 هدانا ف لان كرا
 ل لا
 رب اوقعلا نافحا 2 فس 45 صيغ

 شيلا كرلا قودكءابب اب واول انف :لازتعل ادق

 58 اول بن وطغلا نا انيماخأ

 بسم يا سيك# ماقا اكاد م 4 يفاو
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 ّت دذدر

 ِن داش بح نم هرلا قيفي فيكو
 72 37 3 ١

 0 دلو .هداع يأ ةدروه لاقي . ءيشلا داع

 دّرلا * ةقلطملا ىَدُر ١ كرم درفط عاجلا تذ

 00 بسن ربجت مسأ اد ةفلابلا لاق خيا

 مسالاو عونلا ةدرلاو جلا اوق ةكرللا ةدّرلا يدا ةرييعركلأ|

 جاتنلا لبق نبللا نم عرضلا ةالعماو دادترالا نأ

 نيالا ثيزشتت او لبجلا ىدضو نقذلا ةستعاقو |

 دعب ةيناتاةبرش ا ةدر كنالا تيرس لاقي ءةللا

 ع 3 يو درلا ىنعمب رد د ؛ردرلا * ىلوالا

 بامحا أ دي ردرلا * ةقدصلا يف د درال تيدحنإ يو

 # أهب معسل دنع قالا كة 71 قير

 او.عفنا يي 15 ١اذه لاقي. .عفنالا درا

 نييلوصالا دنعو. ديم

 ةاقبأو أافرص>و لدالا فاص وا دارياوه نييتطتخلاوأ|

 ارفضب همادوقللو 1

 دنعو. .ىاب || هيلع تينيل ند طعلا قاطبار ضئيل 1 أ

 أه تلمح يفةلكركمملار "فيو ؛ناوه نيغيادلا ْ 1

 ىقص 2 ا ١ لركوب ىنعك نا أهنيعب كلذ لعل ا

 لما نيدلا| |

 ساروخن نر |

1 

 ى وطخ نيعلا

 يدعو يار ىلع اهدصقأو

 قى ا! ناكل ُم ءاللا 500 والا نيعل اب دارا

 ةكي يذلا وه اعرشو.لعاف مسا رملاو ةرصابلا نيعلا| |

 ليوطلاو نابضغلاو أو جا داو قيشلا د ا .ناميالا دعبأ

 | ا 1 :وايحو اهعرض خلا يتلأ ةقانلإو .ةبرغلا وا ةبوزعلا
 نعايلازر ءاملا دورا و ُداَرَم ج لققف ملا برش ن نمراكا] |

 نيب رعاشلا عجي ناوه نييعبدللا دنع دورا سانا ا ٠

 رعاشلا لوقك رخال اب اهددا ًالصّتم نيلئادملا نينكرلل
 ةاباع 04 تأااأق نا اخ

 اهيل اط الوقف ر 3 والب اناتا

 .ةدئاف ال يا ويف ةدَّرَم ال لاقي. ةدئافلا ةّدّدلإو

 لاق لوصخلأو روسيملا هيللعأ ردصمو لوعفم م تأ نقع اعلام رس يع ى :رذحأ ليدافت ه هيف دا

 رعاشلا | 5 رلاو قيبطقلا و هيمسإ ديب ضاورا ؛دصتلا يمس نم منموأ ا ْ

 ةلعفا ل نولئاسلا مدح ل

 ردودره مح ان ا اما

 : ؛رغلا وأ ةبوزءلا ليوطلا كاواخرللاو

 |نوكيفلسملا هه دقو لوبن 00 دنع

 اهباصن يف اهذرل سولو هل ألا |

 طباخ رج ابر اسيد مسرب ولا رسدر

 510 000 6-6 نس سس ادرالاب “ 1 ضرالاو |.

 0 ب

 يأ رن ناك د
 هذ ءيشلاب سدر ل 510 ههردربو

 ون سارتو .ةأمار ةسدارم# هسذار تح

 سارلاو كدي ياو - دهر افخم

 نسهر اور | 1 له رظنيل رثبلا ةيس فاي دج ف

 ادرملا |
 25 و 03 < و ه- ه-

 ا 1 01 1 0 دب 7
 . هجّرفهنع بسك او.هدرو 0 در ةءدرب ةنك هعدر

 3 رز |

 ب نسعي 7 ٍس

 رانا زيف رك ديرو اكجو دوال عل 14 كتبا

 معدات تعرضأ يل ةاشلاو ئدن.لغابكو لا

 ةدواطم ٠ عدترا يرد لوهجلا ىلع عردرو' ابقرط |

 اا
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 5 تهنأل لاو .ةدوع# اذ قيل احا مح

 0 | عردارلا + صلت نارفعزلا وا بيطلا وقت

 ىضعلا ىلا ةداملا تاحإإ عنييذلاةاودلا:ابطالا دنعو

 ل | :ئطل "تف كاف ةنك ىا حدتراف هءدر لاقي عدو

 ءوضعلا عنكو | و

 تيطللا واي :نارتغزل ايبعيلدلق ورعا# ا مولا

 2 : ةليلخلاا] :| عادرلاو 0 . املا ف فنبيطلا عادي درلا ٌْ

1 00 

 ا اددللا
 ا

00000 

 ا ضرالا هلنصنب بدر ”مسلا كه هي ةفعا يثلابو | ؟

 ا جالع يف باعتلا كنف كيم اهييكالمز

 | ثنّوهةءرد 1 وو م . ماروالا

 أ < ب

 || لم ةع ادرلا * عمجا دسجلا عحو لاقيو. 010 ظ

 ا قنعلإور دصم عدّرلا# بت ذلإو عبضلا هيف د تييلأ

 00مم آذذآذآذ]]|]|]|]|1|1 1| 1| 121212121 12 2 2 12ذ2ز2ز2ز2ز2ز 2 ز ز 2 2ز212ز121ذز1 12 2 2 2ز2ة2 2 2ذز 12ذ2ز2ز 2 ز 2ز2ز 2 ز 2 ز 2 2 2 2 2 2 2 + ا

 |ةدود را را ىعك يئاذل لاو أو ضوفرملا 0 لوالا



 دذر

 رعاشلا
 ءالم ىزيشلا نم حدر ىلا

 رداهغلاب كبلي ربا بابل

 تيب ةحاّدرا ١ * عاصفلا ةنم لت ٌبشخ ىّريشلاو
 ةّدملا حرا إو. فينملا عجول حّدرلا * عبضلل قبب
 *اليوط يارهدلا نماَحَدَر ماقا لاقي .ةلبوطلا
 .تيبل ايف دازت ةعطقوا تببل ار رخو يف ”ةزغم ةحعادزؤلا
 0 يدرلا + قلقا ةحدر ةنع كلو

 دذر

 هاتلاريشبلا 2 نأ لق تاسوي ةروس ُْ ةنمو٠ داع أ اح

 درتسأو :ى عل أ دعب 00 داع يا اًريصب دتراف هفيحو ىلع

 ثلا

 فببطلا يبأ لو ةينمؤو٠ ا,مجرتسا لما درتتسأو ُن 3

 در تلا هل ب <يثلا 6-0 ةبلط ادادرتسا و

 ايذلا كتان زك اوَبأ
 الخ ناك اهدوج تيل ايف

 ضيا ةدارااو.ةدئافال يا ويف ةّدارال ل افي ةدئافلا ةدار |
 ةدودارلاو . نيعبنلا نيب تب  ةاجعا ١ مدعم ْي 8

 ير ف كلان اعبا هلا يل يم ردصم حدر 0

 0 يا

 غدر اا خدر را كذع ادور ةكادزب ةلفار خدر

 ةمجتملا نيغلاب |

 ريك ذ دقو: نيملأ ثراها لجمال لخقر
 ةزعملا باب يف

 5 درو در 7 هفيحو نزرع هدر ظ

 0: ثلا هيلع 09 ”ةأطخ انالف " درو. ةفرص ىديردرو ظ
3 

 .ةعجتراهلزنم ىلا هدرو' ةتبطاو ةففضا كَكاَبْل ا درو: ةلّبقي

 ًاولغأ اذا بابلا حانج يف :ةيبظيإلا ةبادلاة قا لاو
 ا جراخلا و مخ : الق طئاخملا نم اه ةضرف ُِف ا

 دادرلاو دادّرلا*اهب طري ةديدح مه دنع جروملاةدودارو | غد

 ىقبي أ.« ةمانملا لاع ةدادرلاو . ةفرص يع 8 نم مسالا

 ٠.كلذ وحنو ىصخاو بحنا نم ةأبرغلا دعب لابرغلا يف

 اءاوكس دعب جونتف ةهئانلا بواجت ينل | مهدنع ةكاذرلا

 يم وشو . ناسللا يف ةسبإو ث دصمُدَرلا«رةعفد لكيف
 3 3 5 كا هيث 0

 دنع درلاو٠عتار ريغ فئاز يأ در ”هردو. يدر يأ

 انزامدحرا وب انهت جزو كلترلار اداة
 رعاشلا لاق . كعنني ام يا اذه كيلع دري
 موال دري ام نكلو يسفنلا 7غ ,علس موي ينا كرمتلا

 ىلاةنص ارم ]وافل اما ير نالت شيو# عفني ام يا

 رعاشلا لوتكى رخآ|
 0 ل وسل ةاندا ع ىر ظ

 ادوهس 1 هنوذع ساد ان

 5-5 7 نفروكت تزف
 و فهلا تيوب 3

 هيث ا ا ركتلل ددش 0 ىنعموب ادبدرت 2 ظ

 يون تعرضا ادادرا هامل تدراو:ةيلغ# 2 9

 :ىدرتف دز: لاقي“ وجر ةظواطم درع ددربوح درمأ
 دعب رمل اج هلو تبقي ملف هيف هبتشا رمالا يف ددرتو 0

 ىلع ذترإو هيزسف المار ا سقو :و.ىرخالا|

 لدتا توابا كلذو . لكوعلا ذض' ضئارفلا لها
 اهنم يقابلا ُدَرْيَف ةبصعلا دوجومدع عم ةضيرفلا ماهسلا
 نم عون نيا دنعو موعأهس ردقب ماهسلا ِى وذ لع

 لو صوصخم لع مسا نييبساحلا دنعو . لاصتالا

 رعاشلا دعي نأ عيدبلا لها دنع ردصلا ىلع زا

 70١ رعاشلا لوتكدلوا يفاهركذ ةلك ثيبلار خا يف
 4 ع 6

 نع امان دنع هيت 0 وهأو اهب توف نأ ياس تن

 رخالا لؤتكز دصلا وشح يف وأ

 ىلا ٌدنراو .هنيرد نعو وةبرط نع اذكو. و.عجر ادادترا ورثثا ظ

 رعامملا لاملاك ءايشالا نم يق دج عاضم ظنحت لو

 هل كك ِه هرخأ قو |

 ابسابس نإوطا فوخ اهب تعطق

 ايا دا مولا فك يعزل

 ءارنكرجتلا لوا يف وا
 رةعاس سرع الا نكي ل نإو

 اهم يل "عفان يفلاف البق

 هونك وطس 59 ِ وأ
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 أ
 ا
| 

 لوق ةنمو٠ و ج ةيظعلا ةنفح و٠ ةر ع مَ درو .اهيلع مايقلا نشحلا لبالاو“ ةعد طئاض دل 1

9 
 ا

 ا

 1 ةنّيللا جيرلا آخ راو .شيعلا ظ

 ادر

 د حس

 ةنانع يلدا ءاملظلا هب تققش
 ِظ 0

 ٌبعليف ارارم هيخرإو يغطي

 ا . 0 كاك 2. ىلع هرفأو ةدسفإو كو ةناعا ماد ةقانلاو . تدل قوذ وأ اذيدش ادع نسل نعال ْ

 دع ما را رتسلإو .:ةعد طئاخلاو ا هداز بأم ىلع وا ةنم و .ةبذج ضيا هينقأن مام هز ناو . اهالص شرت

 سيلا ءرما َلْوَق

5-6 
 نا كدب هناا

 ةنع معلا ا ضيئن ا 3 لمت ةماعلاوأ

 1 نامل الفي ةلمملا نيعأز#و بيغافتو تءاكأا ايار

 ةمامز يخ

 ةعس ةاجرلا * أ ع درت ضرتسإو ةغراأأ

 + نيش هر ل ياي

 دنا ةغل 2 5 د عيش 6-2 ةليماوملا

 ةثلث نيينيرصتلا لح ةوخرلا فور و .ودزلا كيو

 يازلإو لانلإو ةاخإو ةاحإو هاَبلا هو افرح رشع

 دنع تّوصلا هرج نادل - دارلاو٠ اطاو

 لاني اهتم وخر وااو ة وخرلا ف را ظفللا

 يبس ةوخرسرفو. ا وخر هيف

 اوهلل لالا يف ٍِر لّجرو شيعلا عساواا يف ىحرلا

 د هوا ردصم داع يام ب كا انآ را يل

 |١ ضعب وا ندبلا ُِى ثدحم فعضو لالا 1 بطالا ْ

 ادع طو١٠ ىت ارت ردصم يخارتلاو ؛ةوقلا تفاهتل ءاضعالا | أ

 ا ةايغل | 536 ةطو٠ لوالا هنقو نا ع لعفلا ريخات زاوج ءاغغلا| ْ

 | موقلا لزنو يف اكرتلهب عوبتملا عوفو 0 عوذوأ

 ج ءاخرإل اب ريست ينا !تببإودلا نم هاخرملاو .اولخترا مت

 000 :اخرالا ةريثك يأ اخري انا ارم
 هذفانم عسّتتف هتبوطرو هترار# وضعلا نإلي اموه ةيودالا|

 فنليوا ثبشلا: داضكا أهتم ل وضنلا عافدنا ليسو

 جنوبابل اك لغا اب يو ةزنعكلا ةدالل|

 1 داعو ةّوقوا در هل ةلعجا< 3 00-1 4يل در

 |١١/ هلنلإو نوهلاوداطلاو: داضلاو اضل اواتيقلاو نا

 هدنر برعم ولسا دع ةاوا رسكبو جدْنَرألاو دم 5 ا ةيخرألا 2 دج |١ 4. ا لاح ا

 أ

 حس
 : يس

 ل : 0 ا : 2 1

0-1 9 3 

 أ .ئدز ما ةباصا وأ ايدرالعف لعف <ادرإ لجرلا ادرا

 | د كلنا )ديلل كالو رضإنإر نوتات كارلا
 | ةذرلا كطيو. فطعل اب ليقنلاو لادعلإو زجنل | ضع
 | ليقو .داهجا يف نيلتاقملا نومدخت نيذلا ىلع عرشلا يف
 | ل اتنلا نولنافملا كرت اذا ىتحناكم ىلع نوفقي نيذلا مث

 (دسافلا هئدّرلا + يدر هي ركذي ا درلا * اولتاق
 ةالعفأ ٍنذو ىلع عداردرأ ج ديلا ٌدضو

 بدر

 ضم لاك بدلا * كنت يذلا

 أهيف يرجي ةأن 3 ٍتاَبْيَو تس وا اعاص نيرشعو ةعبرا

 نم ةعسإولا ةعول ابلا ب درإلاو . ضرالا هجو ىلع كل

 | ىبرطلا بارا + تو هيَ ا

 يغإ و رصمب م 02

 كلا
 |جَدَرلا * اَناَجَرَد جرد ىنعماَنأَجَدَر جدري جدر

 ةلزنمب وهو لكلا لبق رهملا وا ةلفحل | نطب نم جرخي ام
 |ناورس  انناك ةبور لوق يف جا ا درألا * ئبصلا نم ينعلا

 | نزول ةاءارم ةنع وب لدع ليق جدنرالا ىنعب جادرال اب | عس

 |وب دّوسي داوسلا جدر اضيا جدنرالاو . ةيسرافلاب
 ا 4 6 ازاا وهو || كرش

 || ورسوم يق ةقش لذ دأ خو 00 ري ثييلأ حد در

 | ل اقيف ةنالقا تيعتض اه ل اني يطا و14 فاكر
 م ع ذأ

 ْ تح درو ٌذلولا نم كررتكأ قل
0 

 درو تلد لس

 ااةنحاح بانا اذا تاجيل كلذكو. 0 و تنبأ

 ظ * هحدر ىنعمب ثييبلا حدرا * معة يطح اذ ًارملأو

 |ةراّرحلا ةليقتلا ةبيتكلأو كاروالا ةليقثلا ة 1 جاَدّرلا |“

 نمو اية اتا لاب ملللاو
 ظ .حدُر ج ةهظعلاةليفنلا نيل نمو ةيلالآ م نضل شابكلا

 ظ حدر ةلحاتم اروما منا ارو نم نأ يلع مالا لو ا

 هال



 جف مخر

 ٠ لبسو نال اهيخر مثرب مالكلا وا توصلا تم
 اي حر ضب اا لعد اضييلا*ةفاجدلا كّشرؤأ
 اهدلوقأر 3 تبحر جار يف ة: هيت يع واب خت راو ا

 .ةيحَر ءيشل ١ نالفو. انه ونشر غرور 0

 هراجإو»“ 3 و لمسو نال ةماَحَر مره مالغلا مم حدو ظ

 ةداحدلا 0 د 3 يف قطنملا ةلهس تراصأ
 مخرو ١ ضيبلا اهومزل | اهباحصا|
 تق 0 - اهتخ ل ةلكلا رخرأ
 5-5 ماَحُر | + ٍِخ خرم 5 ةتنضح اهضيب ىلع ةجاجدلا|

 ضيبا رغ د ل ا قلطإو٠ ءوخر ضيبأ |

 ةبعأو ٌئافص ةنم بلت ةقرزلا ىلا نوحي توا جلو | |

 ع اج || + ةيجنرفالا دالبلا 0 ملل

 او. لاضل ١ لثم رش َىاَحُرلا حاعصلا يف لاقوأ
 يدسالا 2 |

 رات روكا سر لام "ل١3
 انانح واش اهاناكذو جت ظ
 احتل: «ناعسسا ةاالع ند زيكفالخل لوما ١
 للعتت يا اهانض :ىلعت لوقو زون هلوق عل هدب ضرلا|

 ىاخُرلاو .ويلع لّوعم الف عيبرل ١ كردي نا ىلا هب |
 ردصم خر ند هتاخ لا #«ماخّر ١نم ةعطنلا ضيا ظ

 هيلع ىلا لاقي٠نيللإو ةبحلإو تنطعلإو ظيلغلا نيللاوأ
 لاقيو ةفلخملا يفر سنلا هبشي عقبا رئاطاضيا حَرلاو.ةَمْحَر
 عضاومو ةقهاشلا لابحلا فارطا هضيبل رانخب قّوخألا هل

 ةباعلاو للا لوص رلا رسعيل وضل لالخو مودصلا ظ
 دنع ءاذحلا رخرو .ابللا لك رخ لاو 0 هيت[
 دنع رخرلاو . مدل ربظ ىلعا قوف ةنم مك ام ةفكاسالا |
 ردصم ةبحرلا * ٌمظولا نّيللا 0 ه ةماعلا |

 تير هيلع ىنلا لاقي ١ نيللإو ةبحلإو رخرلا ة ةد>اوو ظ

 دوتسأ رادع ضب ا ةلسأو ناكأم ليلا ند حرا

 ئأو وذ رمخرت يا يردا انفو خر ج ةامخر ىثنالاو

 يأ نيفرصنم ريغ رتو رخ خسرت عأو نيفرصنف رع

 ا

 7 : ص 9_- - 7 2006 ا

 فر , خو 9 ناميو نايعو ةحبلقو ملدا لوهكا

 اذ هيمو 2 1 عطق يشن

 رخرت
 ا«هتزاوأ روخرتو 7 0 0 و :امييف ةيلعلا دارفنال م خرتو

 ال ل افيو: يناتلا ةيسالوهجمو لوالا يف اًمولعم لعفلا
  داملاو ةيلغلل اعسبت ىضنقي سايقلاو لو
 . حر مدصم مخرالاو .رخّرلا نم ركلا موخرتلاو | ة

 | اارخا شو
 مْ 3 ايو راع وح لا ىدانملاب :١ صا وهو ١ تألو نزلا

 0 1 بفرح تل نيوخا دنعو

 1 د مربدقو نافع ايو ثزاح اي يا

 عيالك
 اننلا عنص امهللالا الب

 .مانغالا ةبضو باح ورمع ْق

 مخ ةرابا هلضإب نعارظللا عطني قو يلا ماع * يف يأ

 قدزرنلا لوتكورخا نم يقابلا ىلع با رعبا قادم

 اعود لاوس حلاك مل

 'رصتحلاو عوبجلا ةليل ل ام نب فيرط
 بارعالا ىرجاو فاكل !فذخخ ركلل ام نإ فيرط يا

 . ةقيحلا يف رخآلا يف اهناكنيوننلا اهب قاف ماللا ىلع
 هدئاوز فذ> دعب مسالا ا نأ وه ميرتلا ريغصتو

 ا يلا .رهزأو 21 راغصت ريهزو يي

 مهترت نم لوعفم مسأ رم را 7 خلا نم ءاركذلا ل

 | ١ ويدزاشلا' نت لدهملا ةماعلا 6 ومريغو مسالا

 0 ب ةطأبما مددع ةعماا و انلإو 0

 ةواخر ود وخر وتخارو ةوخرو اخر ى 0 ثلا يخ حس ر

 باب ترا 9 دلي خرو .اوخ +ر راص(5 يوأد /

 باب نم ىخري قف رو تم باب نم قارب رو رصن

 تدوخ د وخرو لِ 0

 | شدا عسا يأ يخرو .ارلجر لاقي يحرو رخار
 ناد ةأ راع

 ىهن ةشمي - اكو مزه باي

 تخارو٠ دحر ةاعجو معاك عاب ٠ هاخار

 .كلبح نمل لّوط سرفللو سرفلا راو . نأمطإو

 اتطلا ف لوق وذ ةنه 5 ءاط بستم ريع ودعلايف قي هع ويش و ىلع 101 لي ظنللا اذه نأ كلذ دوءوه سانلا ي 84

 نس ةتماع ىكراو ٠ اذه لد كال ذل هاذراو٠ 5-7

 اهالخ يا ءاخرإلاب اهب راس ةبادو . ةلدسا رتسلإو



 لخر صخر

 0 وسو
 ميلحل ةنولعتسي نوداوملاو ةيسراف.جرسلا تْخّرلا
0 5 

 ةماعلإو* ءاملاب ةجزم بارشلإو.ةَتطواَخَر 52

 ىل ًأطأط اذا ميرو برضلاب هبلعطقس اذا همر ل
 را اوءهيف غلاب اًحاخرا رمالا يف خرا ** ضرالا ىلا ىنحنأ

 يف وأ ةعستملا وأ ةوخرلا ضرالا نمو. عساولا شيعلا ||

 ةنارهاظلاو اخر ج ءطولا تحت تركت ىلا ةوفتنملا

 ئاشرا ١ ةماعلا دنعو. ندم 3 0 بواقم ظ

 ١ غرطشلا عطق م ةعطت مط تب خرلاو .رطملا نمأ|

 يلا ةعلقلا نع ةرايع.هلهابدنع نواب بعلي يتلا

 لاق .روهثملاوهو خاذرو ةنحر جركسعلا اينو

 رءاعلا ا

 8 خاخ را يديا تبعل ٌقذايب

 انيزارف أوراص 2 كرت وأو ْ ْ

 ديحو وهو ندكركلا له هنا اوبعز ريك ٌرئاط خرلاو
 نم اهاتلكو نرق ىلع لينلا ليش اومعز يذلا نرفلا

 || ةخرلا * خاخّرلا ضرالا نر ه ءاخرلا * تافارخلا

 تا ب ىلا غرم انا خرلا ةدحاو

 «نربللا :ةدرختلا تايضا ارتدوا
 ماظعلانّيللادَوِخَرلا *شيعلا ة ةعسو بصخخ او ةموعنلاو

 ةدوخر ملا 0

 خّرَخ ا * قيقرلا نيطلا نم خارخرلاو خَّرْخَر

 يرطلا نيللا ةماعلا 1

 همنا ل سخر |

 *«برطضا شراو . كر *ينلا شّخرتس شخر
 شخرت نم ملا ةدخرلا ١

 0 الغ دض صخر صخري رعسلا صخر | ١

 اامجرعبلا يضخ ب تالومتب يصر ةصاخَر ةوثلا ٍ

 ظ

 ١ < هَ 7 : 5

  2 1و 5 0 778

 اضيعف هلجوو اصيخر ةلعج ةصخرأو لو نذأ ياويف

 دن >»   نويجحسسس

 | نم خا ترلا ا ا 4 :ارو٠ لا امان 73 لجرلا

 يو ةعواطم صخرتو كل ذك ٌءارتشإو

 ار يتلا صخرتسإو ضرع 1 ىلإ صخرأو

 ةندو ٌيرطلا نيللإو .عانلا هرثلا_ صْخرلا * اًصيخر
 يفايبذلا ةغبانلا لوق

 ةناكن تراك يت

 دمي ةفاطللا قم. داكي يع
 ْ ةعباصأ نكت صخر بعدم 801 اههجو ترتكس يأ

 ايم نوح لاو اهنتفت قا عمدار اياز تت كه قع
 | يا ةطخر عياصإو : صخرلا ثّنوم ةصختلا + الغلا

 صخر جة ع حولا اي كتابات ضار وك

 ([يف ةبونلاو ليهسلاو رسيلاو هيلع ةفتخي ا يف ديعلل هلل

 | رسبلا ةغللا بس َصْحُرلا تافيرعتلا يفو . برشلا |
 | ضراوعلاب اتلعتم عرش امل مسا ةعيرشلا يفو . ةلوهسلإو
 |يف ليقو مرح لا ليلدلا ما عم ٍرذعب جيتسا امب يا
 | عانلاو يلاغلا ٌدض صيخَرلا * دابعلا رانعا ل
 | كنها عيلخملا ةماعلا دنعو .عيرذلا توملإو تابنلا ن

 ايبحرب فخرو اَدْخر فخرب 2 :ررزخلا عكر

 ا تنخرأ اع ير سأ ةنيد يدنا نعد ليفي وابو

 7# صو

 + ةءانوتكاو انهو لوحي ويلا

 قارا وااو

 ظ ةدايصق 2

 ْ فخّرل او. غبصلا| نم برضو 0 حج يخرتسملا

 | ةواتجا غم تعالو نيج افخر 1 ”مسأو ودلضم

 ظ لب زا او نيم انعم كوسا ةّيْخَرل | < فرفخا رتطا

 | اذار فوج هناك وطعن فاح رخو خرتسملا وا قيقرلا

 أ دقو خد هامل راصو. فاخر جتفزخ ةناكباوصلا

 .اًقيقر انيط يا 300 3

 | خرتسلا نيش نوح راج ةنحرل اك

 ||ناضلا دال وا نم ىفنالا ةلخِرل او لِخَر !او لخرلا

 ظ نالخرو لاَخُرو لاخرو لخرأ ج ليَحركّدلاو

 اهرب يذلا لاخر را | بحاص لخرتملا # ةلخرو ةلَخرو

 كرم اعد ف يا لخرتملا عدعد أم 5 ١١ لوق ة ةنمو | ة

 حدا عد كلوقب هل اخر لاخرلا

 | نيج | 2 نم ”يسأ ةقحك ال



 يدر ع

 محارتو ٠ هللاةحر لاق ع ل | ف كوألاو محرتو 4ع حر
 جارلا *«ةجحرلا بلط حرتسإو .اضعب مهضعب محر موقلا
 ا , اد ماح حراا* محرأ| ةمرإولا ءاشلا نمو. لعاف مسأ

 طقسي الف دلت نا وأ حافللا ل. الق ىثنالا حر ُْ

 هي ةئاعوو كليولا ىنيقق كم 0 َرلاو محِرلا * اهالس

 000 . لاحرأ را ج ةثنّوم اهبابسأو 2205 ١ ةبارآلاو نطبلا |

 ضنئارفلا لها دنعو.يبنجالا فالخ وهو ةبارقلارحّرلا

 2 و ردقم يمس هيسذب نايل فلا كيش ول

 او.ةمحرلا خلو أو حر 2 الا تننبو تمخالا نياك ظ

 * هيلع مر نوم مسالا ىف 507 جر لأ ماو حر

 *« ةنم توّعُف ةدالو اا دعب اجر ىبضت يلا 2 |١

 هةر لجبل الداطح اهل الا ف ذحن نحرلاواٌناَمَحَر

 مريخ هب يس نا زوجالف هيا صل ىنستملا ءامسالا

 . محرلا نمح جرلا هل هللا مسإ ومن هَ نم كاع وتس وهو

 ١ ىوخس ١ شرعلا ىلع نهرا وحن اقوصوم كا |لمعتسي دقو

 نم وهو م ايلا نادر هل كي ل 5 كانكلا 1 ةيليسم ناك

 ناسحالاو لضفنلا يضنقي فاطعناو تلقا ة ةَقر < كونو ا

 يا اشيا ن نم هياهحرب ؛ ثصخي لاو اياب رفق ةرفغملاو

 تاذلا تافص نم ةمحرلا نا نيتقحللا ضعب ركذو .هنوبنب

 توما نةومرنلل ذدو ريخلا لاصيا ةدارا شوأ

 ف ليقو :رشلا عفدو ريا 3 اصا قو لحفلا تافنص 0

 را يزارلا ماسالا ركذو ."ةبوقعلا رض نمرقيوؤتع كرثأ
 يغبني ام ةدافاوه دولا نال هللالا نوكت ال ةمحرلا|

  ىطعي ان تاسع دحا لكو ٍضرغلال 0

 ةضواسصلا دنع هييجيلا ةيسولا] |

 ل وع ذخاي
 نك

 دف مقتل ةدوعو ا يي

 تيبوق هللا ةهحر نأ فاعلا ةهروس ِي ةئمو ٠ تينسحلاو )أ

 ركذملا لا منا ابدال انه تركذ انإو. نينسحملا نم ْ

 ىوه عوطب تفوسكم لذعلا ةراناي
 ارب ؛ونن دأ دي 0 ىوطا يصاع لتع و5

 توم حرلا# تييقرم 4 ركذمم كدهرفو و ذهل ةفص اهنا ىلعوا

 جرا *« مالا يف ةّوملا دا دق ناكذلال م :ءلا باب ا

 ىه ليقو .ردصملا دتفي ”مسأ وه 0 ةيظعلا ةيحر ١١

 طهرت ندا رت ومر نم ريخ توبهر لاقي“ .ندصم

 محارلا موج َرلا * اجو در٠ . الا ليعتسي مل حرت نا ن نم ريخ

 حر حولا 3 نم توم ةدالولا لعل 0 يشن يتلو

 ليقع نب ست لوق نمو موحرا ركاق 5 رج أر ذأ ع ّ

 2 كير ا 0 اذا ام 1

 ةيحر كييلع ثفوطعم كلناف

 نأ ضو ى حلا ءاوسالا نب

 | ناهس ميحرلا ناهعرلاو ئرهوجلا لنالق: هللا رع دب مل إو

 نايةتشم

 ناح رلا ن نا الا دعم دا اجتالف هك ب 0 تلئخا

 ا ةيضقوا .ىتنا.ه ع هب 2 نأ دوج ال ا سصئخ مسا كفو

 هكحا مير 0 عموحرم ٍِى

 | اذا نيعسالا ريركت زوجتو ىعك؟ اهو هل 00

 د ِش موح للا ح 0 « ريغ مخ راأي ةيوستل ١ ةحابا اذه | 5

 ثوم ةموحرملاو ٠ محارم ج ةمحرلا ةَحرَلِإو . ةغل ابلل

 لوعفم مسأ موحرألإو «لوسر | ةني دم دبنأو موحرملا
 نبدلولبا دنع 8 نع هب كيو

 عاجتل | رجلا سياحرلا نس

 .اهراداوااهلع ( يواو ) وحر اهوحري ىرلا احر
 ا ودم اجرت ةيحلا تيجيرتج تراذحسلا ةيحا تحرو

 اهالكهرلا ثرالفو (كئاي) احر يحرت ةرولا تحَر
 نوحاطلا ميا اق نار اهو .يواولا احر ىنعب
 5 أ جن ابحر ناوحت هان 00 يآ واو

 ىبأ اهركنإو ةردان ةيجرأو اح دو يس رو سي ”راو احدا ن

 كرو زدصلا حاحا . متاح

 ا_رظعم و برجملا ةموحو لموت مل اذءن ةفرشم ةنجنل |

 4 يم افليتنلاو نيرصلاو قرابشلا ا مو
 ريعبلا نسرفو خانانسالاو اهريغ نع ةينغتسملا أهسفنب

 هاحرلا *ةاحرا ج ةمحدزملا لبالا نم ةريثكلإو ليفلاو
 فلا لافثا اهتبحاص نطب لقفن ءاسنلل ثدحت هلع
 هيسرهوجلا لاق . ميجلاب ةآجرلا باوصلا وا اهمترادتسال
 ل
 ىخكاو.ىرلا عناص يحَرملا#ىهنا .ةنح ام يردا امو

 8. (.ةملطتو ريعبلا

 ةيحرإو ناءاحرو”[ر ل اق دم نم لكو 4 ةفورعم ىح



 لحر

 رضتقل |: لج اراه درت هاشولا كاسر ل1
 بشخالدواج نموا جرسلا ةلاًحرا ا«شافلا نمو
 لجرااَلت اذاو. لئاحر ج ديدشأ ا ةفترلا ف 6 هيف

 لؤق ماد: كلاب مكباكتسا زهضملا
 ْز سبل ا رما

 9 ؛اج ةل احر ا ف

 يلافكا قفخت رن و 33 4

 ايكةقيقحلا يف لانو م سءأو جرحلا 4 هب دارا افا لاقيف

 لعتنل | اهب نونعي مد 1 همقان ىلع نالف هاج لافي

 لاحول + ةتنلل ةاعد هل ااحِر "لاحرو .راهغ مسارباجو
 فكرمو طن رانك ملا اهب لالا وز اهي رااعناصأأ

 ماو 0 .لاحر رو لحرأ 3 بتقلا نم رغصاريعبلل

 اهيا لخزلاوناكرل الشوا قلم ساس
 لدزااو هولحر ملا زفانتملا داع كاني لولو

 | ةاعولا لع لطي دقو . ثاثالا نم ةيهصتسن ام اضياأ ||

 يفبرت

 ١ اولعجا تاسوب ةروس فة نمو. اهوحنو بار ف اولدعلاك

 زعاشلا وق ةيلعو# ٠ مهيعو ١ يف يا ملا>ر يف مْعاضب

 قلل يف زبزعلا عاص لثم

 لاحرلا فام نومعالو م

 هيتقو هلمح نمريعيلا هل امل ”سأ لحرأ ا نأ لاقيو

 سفانطلا ضنا لاحرلاو .٠ لمحلا تحي هب طوب اموأأ

 نم ةالحرا | 2 ةريخلا ة هذ د لم هع ةءعونصملا يل ير

 عوج ول | ةلحِرلا+ةدكع وا ضيا اهربظو ةادرشلاةال

 ا دوي ال نم ةلح رم نالف لحر لاقي ٠ ل 3 نم

 فحأر امو هل ىرج اعرفاسملا اهبت ١ ةصق نيد 07

 ةلمزااووريعلا لع ىوق يأ ةلحر وذ ريعبو ٠ ورفس ْ

 انتلح تح لاقي : لاحترالا نم مسالا رسكلااو مضلأ/ |
 'يئاببذا | ةغبانلا لوق ةنمو.انل اثرا يا انتلحروأأأ

 اًدغ اننلح .ر نا لذإوعلا معز

 ردوسالا بارغلا باعنت كاذبو

 .هدصقب يذل اهجول | ”مفلابو ل اترالار كلاب ةلحرلا ولأ ١

 انتلح*
 أ

 0 :انل اترا يا 6 ادع لاقي. لحارلا

 مساك 0 «ةلحللا ١ كوالا نا

 م

 ةاكؤا اءاهبلأ لحترن نأ ديرنو اهدصقن يتلا ةهبجلا ياا نر

 ا م يسر تاغ از ةمبو دحارل (١ يهدل اكل

 م 0 اوم هج مدعو ا رك >1 كلا ل 1 موكا 2

 00 يلالَخري نآل حاصلا لوحرلا#* يرق يأ

 ل داع ان و لوُحَر د ريعل لاقي. لحرلا

 )0 : لي ةلوحرربعب لاقي. كوجتلا

 موت الاحترال:

 موق ليحر لجو . لبالا نم لدرلا هيلع طح يذل او
 ظ ليلا ن لدا هيلع ةقانةعلا نكو اريعلا لق
 0 ليحرتلاو انف ريلا ضي الا

 هيلع عضو ِي ذلا لبالا 1 لكلا 5 |و.نينتكل ١" ١ لع ةرقح

 | ىذلا بايتلا ن لاو .دض ُةنع عضو يذلإو هلحر
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 نا ابعت ك4 ا 5 لبا لادر هي شون هبف تشقن

 لوقو: لحرم ط ره هيلعو ,ةأدغ تاذ هع هللا لوسر

 سبيقلا ل
-_- 

 انءارو رت يثما اهب تجرخ

 وكرم ةطرامزب اذ هزت يف

 ل>اور هل يا لدرم لجرو.ل اهلا نم ٌيوقلا لحرملاو
 اهعطتي يقل | ةفاسملا شو لدارملا ةدحاو ةلَحركاو.ةريثك
 ةلدرم اذكواكم قطو اننلب ال اقبا مومو ف 8

 لورتسْلاو:لدرلا هيلع اح ام لوحرملاو.ناتلحرم و
 ةلدرتسم ةقانو لدرتسم ا لاقي. 1

 رذغو هل قر امر و امر ةمسْر محو ةمحرب 4 2

 ىلع تهحرو تمح رو ةقانلاو 5 رملأ تيا 1 كياصفتلا

 ةدالولا كحل ابهر كج ايزو قاع ىَرو كو لوهجملا

 يما ا رمال اذه دك وهيل كر دلوملا لوقو . 5 توف

 مل سس

 7-2 8 ل مل ا انا ىف ايدل نكات ف ةرعخ ١ ا

 نامل قر رفا ا
 تحار نيح ةنخ كالا

 ىبكنذشت ةبىلا يضاق ىلا

 تأ مذ ىندعذ 2-2 رأ اط تكاكذ

 نسال

 الا



 هلل 52--_- ل

 بئاجنلا 0 5 كا ل وابحر يف ٠ ره ةليبق ا

 11 كو ةعس كرقاواك يا الهأو ابحرم طوقو ا

 ةيحر هللا ةفوطت لا ةي ب4 5 لأ # ةعسأ اولا تاب ظ

 ا |

 'حاخر ع ةنمو ٠ قع ةرلا ل 3 عسأو |١ آم ا |

 م6

 .ةرتقلا/ لع اهنارشا دنع قا رثا فيس قّرعلا داّضحرلا |

 ضحر

 ا كب 0 رو بلور 1 هللا 5 دلا نافورات

 كلابكمو هللا نا

 . لهسو ,بحريف كلزنا يسا البهو هللا كب ابحرمو

 لاقيو 7 تفداص يا

 اي نكناسان

 نا لب صةموس يس ةنمو .تنا اذبحال ل اقي اككلب
 1 رهف ماكو بالا دكا 4 5

 ملل نك بوب

 دغ يف ا قيرذت ناك نا

 0 لش 0 ديل

 عدلا 7 اري رح لا 3 5-0 َحَر نا

 َُرَألا *اهابق يقل | ةأحلا اهيف تمغ دار
 طسبنملا لعولاو جنز 1 لجراكمد ديل زها الجو

 و جك حر قنالاو 3-1

 مالكل ابو. هدير يامر عق غلبي ل ةحرحر لجرلاج احرحر
 لوفن ةماعلإو. .ةنود راس ن رالف نعو. 5 و ضع

 سرفلا حررت 8 00 5 طس ع يأ 0 0

 ا ناَحّرحَرلإو حارح َرااو ع حّرلا لوب ةُماوق 2

 هنا وه طاكا رداع ان:
 رماع ياو ميك

 ضحُرو . ةلاسغ 6 ةيمعر ةباردلا وضحت

 تونلا ١ ضخرا * هاضحرلا ةنذخا لوهجلا لع مول
 نم مسالا ضاحُرلا + عضتنا لجرلا اد وول
 * ىلا ةدازملاو ةتشلإو ٌيدصم ضحّرلا * ضحُر

 بطلا نا لردك
 انإو بام ١ كلئان ركلحت مل

 2 « و
0 1 5 

 هاضحرلا عيابص# هب توضح

 هبشتت نا رظمت نوح دصقن ال ةرطاملا بعحل ١ نا يا

 ديا

 اخو | م أ

 | قيحرلاو 3 أهنم يناصلا وا ص ل وأ

 لحر

 يذلا رطملا ناكف هل دكا نم 6 اهكلو كدر
 قرع اعلا و لا كلاب ل زيادعُ 5 6 2

 ضاحرملا **لوسغملا ضيحرلا ا داتا هك اق
 2ك ل

 4 ةماعلاو يق ك.اع ب ودل اك ب رضإ ةيشح ا

 لفعل
 ين 0 رخاو. .٠ ضيحارم اخ ةرذعلا تي

 هتك ذأ

 إو ٠١ بلا لي هييق

  5دن 3 |١ 1

 4 ب نك دقو لسع اهب

 0000 د لجرلا فتاحر ١ بع 3-2

 ل نم هد

 اهاضفا وأ اهبيطأ وأ رفحا قيحرل 1 نادي ٌرلا- ىح

 بقه رأ م مو 3 دم كحل

 نم ف رض اضب

 كييطلا

 َّ أحرت و ًاليحر 5 007 0 7 دليلا را 0 2

 0 111 كرو ديس الاانا ةئاحرو نانو نط

 هيلع نا 2 0 الحر ه هدي ل 0 ك1

 ةلحر * تاحرو. . لحرلا

 ة]جح .رأا 8 كك 2 و هناكف نم ةنعظاو ةتزاو ةصختا

 .ةلحاو رت درثك لج ١ لد رأو ٠ هنلح 57 عةنواع ةلحا رو

 لازمه لعل تنم لب او بيفعض كفن در ظ يي وق ريعباو

 ةقانلاو لبالاو : ةلحار ءاطعا انالفو .ةلحرا١ تقاطاف ٠|

 ا ىلع تريص يا يسفن هلاك

 3 مونلاو دا لتراو:وور 0 ا

 اسفل .لحر اي وت اا والا قاكللا

 اي هدو ج لعاف مسا لحارل | هل لحرب نا

 لئالا نو: لدارلا ثنكم ةلحارأ١ * لئابقلا نم

 ُيوفل او لحرلا هلع طم يا لحرب نآل حاصلا بيجغلا

 ةغلابلل هاطاو2[وس هيفىننالاوركذلا: لاجحالاورافسالا لع | ٠

 | لذا اكويعتلا بكوب لوح ار 12: لقال جثمنانللال

 ق ةدزرللا لوف يف تالوح ارلا

 رةفيطق لكتالوحار هيلع

 اهءالع نارصيق ند وأ را ند

 ا ثفكنو لو سغملا ض



 ةظع نوفاختالا

 كلل

 طرا نبوؤاوبا الاخ اللا
 0 8 1 للا ل اذأ

 نع ملقا جر جب 2 لا موديل يلإ|| ١

 4 .رتو ةيجرت* يما مالكلا| |

 تاجراو ةآرملا كيحتواو .زومملا ُْ ل مرد دي |

 ةماعلا و.ةفاخ اًذلف ىغرإ راد هاج .ر ىنعع < 2 برأ هاجترإو أجرت 2

 :م | .ىلهالا ىلا ىندالا نم ةلعتست ةنم بلط يل ةاجرت لوقت
 ةنم بصل ل ديصلاو ١ جر اط لعج 212 3 ع َّس 1

 ع

 9 ّْي 2 : .
 ىرمهو يي را يأ اهدلو جرت |

5 

 : ةاكماكؤاقلا لما

2222 

 0 0 2 اة اجر | يمد 38 رم َ

 ا اوجَر هب ير مي 1

 ئدا ارملا لاق

 5 1ر ابق يرت مل نأك

 6 لأ 4ب كرب الجر الو

 ذنع هاج .رااو .ربيلا ةيحانل اجرلا يف فلو 00

 0 ملك ودع ولا نست تامل“

 لما يوت ل .روملا هدنع نمردخما عفوت ||
 .ًاضيا يضرم ربغ يف هآجرلاو يضرم يف لطي لمالا نأ ا
 جير سابنحا نم نوكي بذاكلا آ١ لبا اًضيا ةاجرلاوأ|| |

 لبا تامالع اهيفربظنف ةأرملا نطب تنمف هام نافتحااو أ | |
 ل ةعطق تدل و اكرو اير وام دلتف ضاخلا اهب رض م ا

 ىرحو ىسع ةاحنلا دنع ءاجرلا لاعفأو .اط ةموصال ا

 ب 8 0-0-5 ايش اوهركت نا ىسع ون قلولخإو ]
 كا نجت ا 350 ةيجَرلا (| |

 باب يفر 5ذ فاوجر لاو ناوجْرألا * ةوجرا ام هيف ل ْ

 ءيش باقئرا يرتلاو هيث نم عر م ةيجرألاو . ةزمإلا |

 .قافشالاو عبطلا باقئرالا يف ل و.هلوصح قوثوالا |

 . هوركملا باقثرا قافشالاو -00- ا باتئرا عطلافأ ١
 طرتشيال ةناف ينن ل1 تفل وجر ن كما هيف طرتشيو ||

 كلذوهيفأ ا

1 

 بعكعر

 سا اص 2و 8 1 أ 1

 ةباحّرو ايحَر تت تر ا ناكملا 7

 رايس نب رصن لوقو .ُبباحّرو ٌبميحرو -_- 00
 كبَر هموقل ةباصو ”يفامرت 1 يلع ا عيدج لعق ا

 لاق 3 .و ىأ هئعاط هي لوخدلا

 نأ ؛/أ . ابدع 5

 | برع 9 53 4 لاقو 3 كالو 22د ةبحرمو | ةنم

 هر .٠ ىدعتيالو 1 ةبحرأو 9 عسا ناكملا

 بئاحر * يدعابتو يعسوت يا سرفلل نارجز يب>رأو
 وخل | ةلصا ةعسإولا ساطقالا موفتلا

2 
 رعءاشلا لوقو . جرفلا ةعسأو بادو ةارمأ 7# ةبيححر | ي

 1 .رغش أف وحج ُْ اباه 07

 | .عساولا بْحرلا <21 دوسلا ةنوجلإوردفلا باحرا اب ينع

 | .ردصلاٌب ْحَرٌنالفو . ةبحر ضرإو بحر ناكم لاقي
 ىحرلا * ةعس ةطاطربلا مب ابحرو ةهدلل نك اأو

 . نايل علا تيجو مودا ُِ علض ضرعأ | ى

 ْ عج 21 ءوأ عا .”ل.ضالأ ىلعا ُْ نيطب الأ نابل ناعلضلا

 اا 0 ةيحرلا 3 لعل ضب 00 32و نيتفرملا

 | 4يف ل 9 هةدعم يداوإ 1 ندو.٠ يملا 2 ناكل

0 

 ْ 00 ركل 0 مب 0 00

 1 لعق ن

 | "كلتماوب نع هني ذهن يك يابا

 د درو : اعهتسالا ةرثكل نكو يل اب 0 هنأ 0

 هَ »2 ل درو

 | يح ايفو بئاجرلا

 و
 أنبديسد ا د ديز رض ا

 ةملدتلل لعل اطو ١ ُِ لو يراصنالا ”يباوع ١ ةجراخ

 هول ىرولا ثاريه كاكا

 هثارولا 3 2 دققت 1

 تبسصيالسب 208 نددعل 2

 المخ“ 6
 يا 6 ابيلعو

 | بمحرأو :ليضفت مسابحْرألا* لوكالاو عساولا بيحَرلا

1 

 0 م ممم ع |

 || >«ييد راما لكن ديل نيد يتلا

| 



 ا حر

 ظ ف الاب ا ليو ميل ةرجلاو 5 ل راو : 3 زا ةلجترملا 0 .رال بل اغلا |

 00 ةراخو 3 ب كري قا وغلا 56 2 دنع ةنع لوقنملا ىلا رطل الل يملا نأ م 3

 ايما | بنل ةجرلاو ةمجرلا# جر درفمربقلا ىلع ءلمت لجرملا سا سده مو ]جار ا رَوصاةيفد ا :لَجْرْلو

 ج هلع لع ةيالعلا يف واربتلا ىلع قلت ةراخ هرهغو ة ةقشو ةنعلو ة ةفذقو ةلتق ا ج ؛ ةمحر : ا

 ءاجرلاو 7 0 8 د حر 2 3 ل او هدرطو 0

 ا ةجالإو ٠ - كارل 5 يدا دب ُ مرطضي رهو ره 5 2 اجل ا ءاجرلا |

 ةماعلا دنعو اهب ةي كالا نب يلو عيضلا راجو | م 1 غلاب لجرلا مر نظلاب اك داحرلا 5 |

 ناطيشلا ةنمو نوعلملا مجرما * ةرابحلا نم ةةريبك ةلئ هل قيصر هولا و ةنمو . ةيلعيال اب
 ليق .مالكلا بق جارملا * موجرملا كلذكو . ميجرلا ةبيغ جملا يسنن للعا

 .مالكلا خبأب يا جارملاب اومارت لاقب .ةمحرم ٌةدرنمأ اهباذكنابا ىتح اهتبّداكو

 ةفنع داملا لبالا نمو . ةماجحتا هب ىئرت يذلا ماَجّرملاو | ةمحارو . نودظلا وب ٌنظب ”جرم ةبيغ نب يسفن للعا ياأ
 ديدشلا لاجرلانم جرا ريسلاديدغلا وارسل ايف | لوق ةنمو ٠ ةراجحاب رخخآلا اهسدخاخ لك ةعاطمأ

 يذل او هّطولا 0 !هلي ندو' ودع هب مجري هناك خامل اني 4 دنح ةتيار 8 ةيودبلا ةمانملا يف ّيريرحلا ا

 .هتاياجح - تاقويإ جرم ماثم ١!كحو ٠ ورفو حب ضرالا مج 2 رو ودعلاو مالكلا اظح ةجار . و . جاحملا | ىنذتو |

 لوعفم مسأ موجرملاو ل ةموق ل "نالف 0 ةلجاسم دا ل اغ ا

 ظ اهريغو الياور ابا انو ارب ناكملاب عرب(, | اصعب ةضفب بكرخوتلا نرأو ايعاوما ارتةراجم اياومجارتو ظ

 و ةياح جرو ةنجأر شو ةرجاراوهف ثوب ا تنل هيلو ادلأ وفرع تيرطب دش ارو ساج رااماجرلا

 ىلع - لزنملا 2 اهسبحااوا لزم قدح اهلع دا أهسبح م ثلا هيلع ضَرعُت م ةرييلا ىلع ف قب 27 اهرادال حرسأ ظ

 ادعت م ”مزال زج ف فى ترق اهحرسإ و فلعأا اههيلع يق ربل ىلع نآب صنت ذ ناتبشخ ناماجرلاو ىلدلل |

 نجرت اهريغو لبالا تدجرو.٠ .ةنم | نسا 50 نحرو ا نم نطل لوق ُِ ماجرااو .وعتلا

 نجار يه. نحيا تير كاهل اة يانور اهتاجرف اهاوَع ديان نقم اماقف ابار ايدلا تنع

 ا 00 لزتملا يف اهسيح امجراو ةبادل ا نجر ل ا ا ا | ذكو 0

 ىلع نجتراو. . كتراو فو تسلا ربط دبزا ١ نجتراو | لاقي ٠ بيغلاو دصم ٍجَرلا * مرا ىمال ةيرض ظ

 نيجرلا اهل ناكملاب لجرل او . طانخا مرما موقلا | ام مسإو ميدنلإو ليلخملا اضيا جّرلإو .ايغ يامر ةلاق ْ

 0 ١١ ةنوجركلا *« ةعاما ةنيجرأ رلا «لئافلا بلل قلخ ةدانق ثيدح فو هيا ا موجُر ج 7 مجرب

 تبت ءيشا | و ٠ عزعزت :اهجَر رز ةجرب , ةوثلا هن هكا 7 نيطايشلل امو رو ءامسلل ةنيز دز ةشاقل ١ م وجنأ | هده هللا[

 ع ةرخار هد القل ف هتايفإنول |ءوهو جر عجانه موجع 1 6 تامالعو

 | اجو اورو جر هوجرب ةيغلا لجرلا اجر تا ب ةماخح طاقسا ةرجل ا دنع جرلا بابو ب مرد

 مد سَ ( ٌيواو ) ةءاجرو ةواجرو ةاجرمو ير ةغاصلا دنع ل .اهيمار ىرإ الو وما نم اهب

 ظ دل يل اراقو هلل نوجرنال مل ملا 1 ةموس يفو .ةنم | مجَرلِ او.اهوحنواةضف اهيف بانا ةقلوبلا يف ووو قروبلا

7 



 لجر لجر

 |ىعو: لجر ج الجر قالو ليجرالا وذ باودلا نم ثكروبي لجر 0 نأ ةلوق يثو ثيراوملأ ة ةيأ با يف نالخاد |

 | مظع يا .لجرأ | لخروز اهدما يأ يسرنا لجل | اهمال كتف خا هلو 5 وا ةفالكب

 ْ 6-0 ليجرتل او:نودا .دل ا ليجارألاو» لجيل |١ هل دلاو ال ثّروي يذلا لجرلا ن ناك نو يأ نسال 0

 جالطصا كيس هاذ او ةبادلاا جر ىدحا ف را ليشي كللذو .هتكرت سدس وهنحا وا هيخالف كوالا ||

 درب لَجْرلاو لجْرياو :سْفركلا ليجارتلاو. ةماعلا ثباودلا نم ةالجرلإو لَا رم اكييصنخلاو <يبصلا
 ا نماملاو اا نع قلاع طعما لي ين؛| ةنشخ يا ةالجرو لجَر ضرإو ٠ لبجرت اهبلجر يف يلا[

 ظ 8 1 هلع زهد جفال زيلع ردق لك لببقو | .لجارلا ٌنالجَرلا*ةراجحا ةريثك ةيوتسم وا اهيف لجتُي
 ينختملا ديطلا يرماعلا حّواملا ن؛ سيق لوف ُه ةنمو ا ا

 و وارووا جو ثنازم نا ليخو اهضران ال ةيوزابأ اذا 1
 يلغي اناجرمو 5 ابيعر ا ايفاه َنالجر ها تول ةرايز ْ |

 نو الإ اهب ثق يا ١ ةضورلا سرال ليخلا هذه نأ يل كير يملا هش ةاترلا + الرمق لا جا
 | انذخاو + تّرميذا ١ شحولا كلاذ انصن 0 راضور يف علا تبنم# ةاجرلإو.يثملا لع ةّوذلا مهل ابوآ
 | دلت يق يار كذا | نم لجرملاو: .لجارم هج هزيم | برضو. لج ٍر جقاهسلا ىلا ةرحأ ن نمءملا: ليسو دخل

 ظ لاجرل امو 22 هيف دسنلاو ١ آملا كلا اود وكذلا | كللذ اط :ليق .ءاقنحلا ةلقبلا كيسا جترعلاو ضعملا نم

 نسوا“ اريخ نالملا قزلإو ةدحا ان دلسإ قزاإو .اهب به ذيودلملا اهعلتفيف ملا ليسم يفالا تبتال اهنالأ

 ظ ا ا .ضرالا ىييفحجا راثآ ىرت يذلا دارملا يثملا ىلع ةّوفلا هلا راو. .ةلجر نم قمحاوه لّكملا ةنهو 1

 ارجامتلا ا ةنمو. حرسم يا هللا بايد راو ةبانلا يلجر ىدحا يف نضام هاورم هاك |!

 ابي ل1 نائل نظنت اذام- + | ليقواتلطمال ةيلوجرلا ف: لئاكلا وغم لكلا تا
 |  ٌماَرَم نوللا يفاصرعشلا لج ةأرملاو هرملاك ةيهاملا رابنغاب لجرلل ةلياقم هما ىلا اًللطل ا
 ظ يوشيف ر دار - نيلعر عقب نءو لعاف مسأ لقيمات 7# ةيلودرلا هذ اجرا » ةفصلا هع قالا ابنعأب 2 |

 0 لوعنم مسالترلاو هيلجرو هي ديب دنزا 3 فلي نمو من م مكردت الف ملجرا ىلع نودعي اوناك لاجر نوما أ

 || ةانعم نم لفن ظفل تانمملاو. ةيبرعلا لها دنعو فورعملا 56 ةكيلس في تلا مو ليخلا دايجأ |

 ْ دعب اعد امين 4 ةبسأنمال رخ عم ىلا 2 عوضوملا رم نا ؛فوأو يلهابلا بهو ن؛ ندضملاوبنانملا كيل أ

 اول اف مغاف روبجتا بهذ. هيلع وه ام ىلع رهنلا وعضو | ةيلوجرلاو ةلوجرلا * ءلِجَر مم دحاولا .ةيفزاملا ||

 0 لاقو , هيوبيس مهل اخو .لجترمو ٍلوقنم ىلأ مسقنت مالعالا .لجرألاو لجارلا ردصمو لجَرلا نم مسالا ةياوجَرل ادأ

 الكرمل كدلا نال تظن فو لوقاوانل . اياكم الءالا | * لعف ةنم فضي لو ةّيلجرلاو ةلِجَرلا كلذكو ظ

 | نوكيف ار لاعتسا هل قمسي مل اموهةاحغلا عاجاب | ليج لاو .ليجاراو لجاراو ةلجرا جلجارل ١ |١ لبج را |
 | تاب ة كلام نبا لوق هياعو. ةنيع ال لوقنملا ضيتن د 1 كاجو ىكلاجرو 2 تاما اي

 ظ ينل الا نم ملعلا| سر فو :نيفرطلا ديعب يا لبجر ناكمو.بلص ىلإ

 -إو لضفك لوقنم ةنمو يا لبحر ءالكو. قرعي ال تبوك داموم يأ ليِجَرأ ا

 3 اشكل 00 مغلا تدلو اذاو٠ نييلِجَر ١١ ةعاج هاليج را + لت 27 ظ

 ضأن هولا ذي / هنأ ليقف هيوبيسس ن نع ىف ب * الجيل ا دَأو كيف 5 ضعب دعب اهضعب ْ
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 لجر لجر

 ةيدسالا زعاننلا كغ دكوضر ألا
 انلا| ف ككلم !بازغلا لّجر ص الجار -- : ام لئاق كو

 ار وجت | هيف دارا نم ىلع س 007 كنا نجا وننلات

 هازوجملا لجرو ىَرسبلا ءازومجمل لجو رب بهما لجرو | كو سافلا يف ن 0 2 ةروش يق ةنمو٠ :لاجر 3

 دنع كليجا لجرو ا ة لجرو ىنلا عبو ٠ قيبع ل لك نم نيتأب ٍرماض نكىلعوالاجر

 ةمرجو تن“ ءانبلا دنع رجا كجروب ةلفسا نيدّلوملا أر اغا شوق ةنمو لجو نالجّرو اجر و ةلاَجَر ىلع أضبا |

 ددرتب يا ىرخارخّوبو ًآلجر مدقي وج هوقو. لفسالا الجار لجو ةنأشمو هنأسرفب ا هليخ انيلع ظ

 ألوفن 17 نما لاو هيلع مادقالا نيب ورمأ يف| < ةرورصمب تسيل يا اهدلو - هلا ةقانو» 2 |

 لبق افقإو وهو هاوصو دنع خي يا هلجر ىلع عجور هياء لمي يذلا يعارلا شيكو لجارلا ثوم ةاجارلا ظ

 كب يأ لِجَر ٌرعشو ٠ لجارلا لجّرلإو . سادي نا | .لجّرلا كيس ةغلو لجارلإو ردصم لِّجَرلا + هعاتمأ

 ١ ة.ناكاذا لجو لجر لاش .ةدوعجلاو ةطوبسلا | لجرلاو .ةدوعجلاو ةطوبسلا نيب: يا لجو هلأ

 .”ردص» لجّرلاو . ابا عضرت يا جر ةمجو .كل ذك | اهنال وب تيس لبق. مدقلا ىلا ذنفلا لصا نم وا مدقلا ظ

 الو ل اقيو» ةدوعجإو ةطوبسلا نيب يا 90 نعشو ضيا لجرلا و 5 ج ةكرحا ىلع ىوةلو ندبلا لت ظ

 ج كلذك؛ ةلاغ كملنا هك < ارعملا لجَر تيزلاو:رمخلا نم. ةيوارلا فصنو ءيثلا نم ةنئاظلا|

 لوقو. اما عضرن يا 10 اج رو لاج 1 بيطلا يلا لوق ةنمو.ةصاخت دارا خرم ةوظعل اةعطقلإوأ

 ظ #22 ا اكهرفو» . اذه 10 5 كِلِحَر لجترا ماشح يف كلفوخ كمه نكذ

 [دراملا هيف يوتسإ ل 58 لدكلا ىلع ياو ميا

 ظ اجتلاو. ليف دكا ل2 ناصتملا تاب اتبع عمجاو ةناف دارها نرد ةرششنملا ةنئاطلا يف جيرلا بوب هك يا

 الكر هلو اٌبمشو محا اذاوهامنأو ل ارا فالخ هدحاو اللا ربغ ىلع“ عج وهو٠ .اقينع افذق اهب فاذأب ظ

 8 سايق ريغىلع لجيورو لج هراخبصلا ة دوب ةءاهلو ساود رغبلا ةعاجل طونك ممالك يف ينكةلثمو ظ

 :هو :ةيلوجرلا يف لماكلإو لجارلاو عاجلا ريثكلا انضيا | لّجرلاو ٠ لاجرأ ج ليعر ليخملا ةعالو ةناع ريم |

 يع ءارغطلا نيدلا دهم ريزولا لوق | موونلا لجرلإ 00 :ليوارتسلا اهنا ظ

 اهدحإوو ايندلا لجر انإو كت ةموذافلإو رقفلإو ا و 0 ساطرقلاو ظ

 لج لك افلا ف لول لاو كلذ ناكو .اضيا لاجرأ ج مدقتلإو ٌنئيجلإو سانلا|

 ]ع انيعب ال يذلا وه لو اوجرلا حب ماقلا لجرلا نايا وه لاقيو هدهع 0000 ظ
 اميضا]و ةدهلاو ةئنلا نم لجرلا يليق وروما فدحا سونلا لجرو .هل مافف ما ُةبزح اذا لجر ىلع ”مافأ |

 لّجْرَمو ةلَجِرو ةلجرو ةلَجَرو لاجر جيبفذالضاوبأ با رنا لجرو. ايلغلا ايم امد لفسلا اهتيَسس

 || ٍفلِجَرُنالفلاقيو.لاجر عج يو تال اًجرو لجارأو | لجرو 7 م رئاطلا لجرو . ءافرح مهسلا لجروأ
 ١ حالطصا يف لِجَرلإو . ةيلوجرلا نيب للاكل ناجل ترصاو تان كيازعلا كجارو.ةيايلا ةلئبل ات دارج

 |نلتلا دحا نم ىف :|وئازاب يذل ا ركذلا ىلع لطي ءاهننلا | .لبالو ةعم عضرب نا ليصنلا ردقيال لبالا رص نمأ

 |نملاجر ناكةنإوٌنِجلا ةروس يف ةنمو .ٌنِلآو سنالا يا | ينةعقوا يا بارغلا لجر هيلع رص لكلا يف مشوق ةنموأ|

 | يصخم او يصلاو لبق. نجحأ نم رلاجر نوذوعي نال ع مد 2 يكل ير هيلعو يع م
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 لوق هياعو :ةبارظال رح او ةغل اهلل لاعق فاجَرلا | ثومي ةرحإو لعاف 85 عجارأ 1 عئاجر جلا ظ

 رعاشلا لها دنعو ردصم حل ارمأو . الها ىلا حجرتف اهجوز 8

 رتيشع لكرتلا نومعطملا | طاع نيبو ةنيب ترج ةرواح مكنملا ركذي ن ايم عبدبلا ظ

 احتل يف مثلا ييعت قح كيما عفان راع اطلب 0 اجو نأ س قرا

 ١ نست ةيرضو: ريدحلإو ةمايقلا موي اتغنا راحت رعاشلا لوفكرظفل لبشإل

 | فجرا سدضم ٍفاجرإلا + ةلزارلا نْجَولا < ريمللا انءاوسارما خيل لزط
 |فاَجْرَتلإَو .ٌرشلإو نتفلارابخا يا فيجارالا دحاوو كسيرغب تيلقفيابلا هلاولآ[ نم

 ظ بارطضالا

 | ثيحي ةععضو ًالِجَر ةلجرت اهدلو ةأرملا تلَجَر

 ليصفلا يكارلا لجرو وسار لبق هالجر كجرخ
 ظ لجرو . ابعضر هما مهلاو

 || سرفلا لع لحن و .اهاجرب اهل وا هيلجرب اهلقع اغلا

 ةيكرب رهيظ هل نكي ل آلِجَر لجرب لجَرلا لجرو.ا و

 | ىدحا يف ضان ناك ةيايلا كل تاجّرو٠ .هيلجر ىلع ىف

 (يااع رز نراك عملا لجوو ةةرصاما كا ابهر

 + آش ام هما عضرب كرت ليصنلاو . دعجلإو طبسلا نيب

 ىأ ُهلهما لجرلا لجرإو
 || .اشام عضري هما عم ةلسرا ليصنلاو .ًالجار ةلعج

 ظ . ىتسو ةيوكر» نع لزن يا هيلجر تككر لجرلا لجرتو

 دنزلا لجرتو . عفترا ساهنلإو . لجّرلاكت راص ةأرملاو

 تلاثف

 211 رارسالا نم تعذأ

 تذاكر انءاج دق لب حلأقف 1

 ا

 .ةاهامعدرالولا تلاع
 ةعئاص تنا ام هللاب آلآ تل انف

 بوذا تلق كاندعبا نحن اذا |

 باوج ةعوجرملإو عوجراإو .فتكلا لفسا عجْرملاَو ظ

 لوق ةنمو ٠ عيجارم ج ىرخا هرم دّدجلل مشولإو ةلاسرلا | |
 دا نم ديهز| ||

 امه :اك نيتقرأ اياهم رادو ظ

 مصعم رشاون يف مشو عيجارم ١
 ةنسح ةيقاعو ٌباوث اط يا ةعجرم ةرئسوأ

 :ةحكدي ملل قرد -ّ 0

 2 0 نيو نادل ةس تلم ا

 ةتدهده تدّدر: 1 .برخم لاتعد .كلرلإ

 * هَل ضرع فوش ٌرقتسي ل ناسنالإو» بام! يف 1

 ةقانلاو. تازاز لوهجلا ىلع تنجرأو ضرالا تنجرا ا

 (| ناريغ نم لزن رببلا قو ريبلاو .هياجر تحت ةعضو

 | . ةيمشل |و ننعلا نيب حوار قفوبلا لججرإو ١ لد

 | تحت ةعضو دنزلإو ٠ لجرملا يس ماعطلا خيم خابطلاو

 0 الكل و. الجرب الع وا اهيلجرب ابلقع املا هيلز

 رثكأو . ركف 1 ريغ كيم د ًادتبا واهم مي نأ ريغ نم هب

 تناك ا؟ بطنما ةاشنإو رعشلا ظنل كلذ ليعتسي امإ س

 ةروس يف ةنمو . يش 5 تو ل ناروغ نم بارطضالا ٌْ . درفنا هيارب لجت راو. ميدقلا نامزلا يف برعلا لعفت

 .كبأرب ديف تددبتسا ام يا تلجترا اهكرما لاقي ةنمو | ف موقلا فجيرإو . ةنيدملا يف نوُتجراو تانيا

 ناكأم وه ةقيفحلا يف كرما وه يذلا رمالا نا ينعي | ب .رطضإو دعترا فجترإو .هبف اوضاخ ءيثل ابو .يثلا |

 اتم نرد كاجرشم ال فلير تقام فرصتلا ثم ةفجارلا * ةدعرلا تاذ ىحلا فجارلا + انيدشأا ا

 | كناش كيلع ٍياَكلَلَجَر لهغرا برعلا لوفثو.هيأر ىلا | ةنمو. ةينانلا ةفدارلاو روضلا ف كوالا ةنخنا او فجارلا |||

 | فالخ وهو ةبكرب ٌرهظ هل نكي ل نم لجارلا * ةمزلاف | + ةفدارلا اهعبتن ةفجارلا فجرت موي تاعزانلا ةروس نأ |

 1 ا/

١ 
 ا

 ظ
 أ

 أ

 مقا 8 فجرت اهانذا ةيخرتسم هرم تناج ا ظ

 د
 ا



 عجور

 : ءاريا<
 رعاشلا لوق ةنمو . هيتلخ 2 ةددر ةتوض

 - عي ع 0

 ى وللا ح رعشأ ِي داولا ةمادحا

 5 كلشيعب 3 داص كيك نأ

 ةقانلا تعجحارو هد واع ةيفجلارم ِ ريع 5 مالكلا ةعجأ ارو

 لجرلا عجرإو.ةفرصوهدرةعجر|و-ريسىلا ريس نمتعجر
 : عبي انآ ىر ثالفو. 58 هش كواد :ل هينا ىلا و ل. ب ىوهأ

 هيل هللاو ٠١ ٠ نوعحار + هيلا انه محم هك 8 لاق ةبيصملا ١ قو

 ةقانلا عجرتو . تنمس مث 3 تازه ه لبالا تعجرأو .اهحر م_م-

 ةلبا عاب لاقيو .نينثا ناكم ادحإو ذخاي ناوه لبقو

 دوعب ام يف اهنامثا فرص يا ةاص ةعجر اهنم عجتراف
 اذا ةقدصلا يف ةعجرلا كلذكو . ةحلاصلا ةدئاعلاب هلا |

 اًنانسا اهناكم قدصملاذخإو ناسا لاملا ببر ىلع بجو
 ّىشلا هم عج .راسأو : اهّدنرا ةيطا ع أو .: اهم :وادأوأ اهق و3

 م فو هلا ةعفد ام ةنم ذخأو ةغوجر ةنم بلط

 ةأرملا عجارلا * نروعجار هيلا انو هللانا هلوقب ذاعتسا

 قونلا نرد عجارلاو .اباها ىلا عجرتو اهبجوز تومي

 اطوب عزوتو اهبر عمو اهبنذب لوغت يتلا تتالاو
 دنع عجارلاو 3 ج تفلت المح اهب ن 0 0

 لخاد م 0 توي ىلا نا , كرتشملا طئاوا ن د ءلأ

 كن هم ةعجارلا 3 هةكدنمل دي ا لب طاا طئاخ 4

 3” اخ اهنذب رش عابت ةقانلاو را ؛دغلاو 5-6

 جربعبلا تقل ىلع ةنم عقو امو ١ ماطخملاو 2 عاجرل

 رطللاو 3 !ءانسرلا باوجوردصم عجرلا * عجرو 0

 ريدغأاو ءالب| كلشمو عيبرلا تانن هو عفتلاو د لعب

 ناعجروناعجرو عاجر جذفن م لبسلا ب 3 ءااموأ

 ققيلا هيف د 8 00 نمو ديور واع 5 28 ١

 3 د ب اذا يلاختا ا 5 0

 .ندصم ع 5 د انازمايف تعدحر لق خارتس عجر

 وا ردصم ُناعِجْرلا * اهيإوج يا يتا اسر ىَجُر ينءاجو
 ةزلاةيوررا اهو - يا يتاسرناعجُي ينأجو -

 عّجر

 .توملا دعب اي :دلا ىلا عوجرلاب يا ةمجرل اين بتوع
 اد راكنو 4 هيقاطم ىلا: اولطملا دوع اك هجر

 ةجوزا | جوزلا ٠ طم ةرابع عرش ةعجرل و مصفا

 اهدعب ال ةّدعلا يف دقع ديدجتالب حاكتل | ىلا اهتداعإو

 ةعجرلإو .اهئاضننا دعب كلامالو كلم ةمادتسا يف ذا

 ةكرح ريغ ٍرةكرح نع ةرايغ غطا لهاو 0 دنع
 اًءوجر ىسنو. :جودبلا يلاوت فالخ ىلا: ةرييملا بكاوكلا

 الفا دحر ةاهعاور قفل اكللذو سبا انككو
 ىلع لالملاو لاكتلاو لابولا عوجر نع رابع ةوعدلا ٠|

 ىأ لاعفالا نم ججبق لعف رودصب لاعالا بحاص

 كد نيدأوملا دنعو ل أوقالا نهم بفرع وق م 00

 ةعجرلاو . عِجُر جدلا عوفدملا ىلا لاملا لوصو نلعب

 لبالا يثاوحو :ةماكة يتلا نق ةعل ووش وع عون
 ةيجرلا * ةلاسرلا باوج هيف «قولملا نم عجترت

 داوملا دنع

 31 انما دعب

 .زدضم عوج ا # ةعجارإ اكاباخم انهي ى 25 15 عاب 0

 ظ ىلا د م عيدبلا لها دنع :و ١ ةعجنرأ ١١ يللا لها دنعو

 | | عم طاينتساكة كفل ول اطباو ىضقنب قباسلا ملك
 رعاشلا َُك و3 ِ اك ةنع عوج .رأءا ظفللا نم ردا

 ةناق نيح 2 دنع يرعش عاض أمو

 عوضي وهف عاض مكيبو ىلل
 ظ عوضي 2 لف ل اوأ هان ام دعب عاض ةلوق تبثا ةنأف

 ْ نهوهو. 00 ةيطاداوا# كسملا عاض مل و3 نم حوفي يا

 دعي اشرلا باوج ة ةحاوج 2 *عيدبلا يف ةيوذعملا تاع دل

 ؛دغلإو دبحاص ىلا دودرملا مالكلا نم عيجّرلا

 57 كو اهوحنو لبالا امو ةركاو نطبدأ وذوال

 ظ نم ةتعَجَر اموا لوزجلا وارفسلا نمد املا ريعبلاو | عج
 راما ىلا بوقلاو : عي جرفس |١١ لبو قرلإو ى

 رانلا ىلا اهيعأ م / درب ماعط قكو ةينان لف مث : 5

 عبجر ةقانو ( ليتل تاوصلا وا ) لبختل او ماجللا س
 ا 0 اك الانيا هيد تس كاس

 ةد>اولا ةنسلا ُئ رغلا نه رت ١ ةغاخ ف نيد

 || ةفانلا ة يجرلاو ةيعدعرلا #21 لود

 [ثورلاور



 رجو

 : ةزوجنرأ هدهنإ ةرجر + ةررجرالا دعما اذا ملا
 ةرثكا ايطب كرش بامحل |و .اًعباتتم مدمد دعرلا ّجرتو

 زجَرلا اوعزانت اوزجارتو .زجّرلاب ادح يداحإو . نام
 زجترإو ٠ ةزوجرالا دشنا زجارلا زغرإو .ةودشانت يا مهيب

 يذلا زجاراا * مدمد دعرلا ا :اًرِجَي هيف ضن هب

 نمرتصا يكرم الا رجلا رحب نم رعشلا ظني

 لع ا فوص وأ 7 ا رجح هيف ةاسكوا جدوطا

 وريغو رح نم لئاملا لحما بناجي ىتأعي امو جدوهلا

 ناثوالا ةدابعو رّذَقلا زجْرلإو زجرلا * لدنعيل
 ىاعفتسم ةتزورعشلا نمرح زجّرلإو كرغلاو باذعلاو

 دروطقن تاشيرات
 أ يناج : مالحالا تناكوا

 ىدَرلا يناصآل اناظني افلا
 تراث اذاف اهزاجما يف يللا ا (ضيازَجَولاَو

 زجراا رحب هم هبو تطسبنا مث ةءاس اهذاخنا تدعترا
 زجرلا هاد هب يذلا َجْرألا* و داتوا ىلع هبابسا طاسبنال
 عيج زجرلار 0 000 3 .ةازجر قثالاو
 ةماقملا يف يربرلا ل ونكةد>إو رم اعيراصم

 ةيزيربنلا ]

 يسرع هذهو جوُرسلا انا ٠ْ

 ٍسيشلا ريغ ردبلا 3 هو

 ان جم
 يسق نع اهريد يا ال

 ىلع اهنم تريعارصم لكوا .ثايبالا رخآ ىلا اذكهوأ |
 بارعالا ةيلم ىفاّضيا ةلوتكةيفاقأ

 اي مالكلا نع يلئاس اي

 مسقنب م ىلاو 5-57

 :اخنملا 0 م مالكلا ذدح

 كت ورمو ديز قيس و

 ..اهرخآ ىلا انك . ةجودزملا ةزوجرالا امل لاقيو
 | نيتّرم :ناتداهنلا نن لك ا نارا انها دغر ارؤيج فدل ل ارعشال م مق نرييضاورفلا نشف

 | جدو: اتوص اهم افي ناترمو ةتوص اه. اضفاخ زوجارا جالحت انه سيل لوط ثم كلذفو. .اهيفاوق 1

 عجر

 | تدعر ةلمسلاو .رده اسْجَر سجري ريعبلا سجر
 |[ رواه كارلا ت03 دق الو . هصخو اديذع
 | لجرلا سجّرو .ةفاع هسجريو ةسجرب ردالا نع اًنالف

 | سجرا 2# أويبف الع لع ةساجَر سجرب سجرو سجرب
 افتح دانلا ارا نافل هاا ردت لجرلا

 0 و. ساجرملاب برب نم سجارلا * تدعر ةامسلاو

 ساجر 000 .رجل أ اجر ا نس

 ظ ا متل اضيا سْجر ا 0 سجرلاإو سج 0
 [يفو .بضغلاو باتعلاو كلشلاو باذعلا ىلا يذكوملا | ن

 ا ادكيوجتلا نكل نابرافنما نضل او نجر تالكلا
 | يف لاقي ام رثكأ سجل او اعبط رّةتملا كيس لاقي ام
 ديدشلا نارعبلا نم سوج ْجَرلا * اًعرشو التع رّذنسملا
 أرثبلا يف ديف لبح يفد د ساجرملا + توصلا
 أربيل نتف هاملا كلاذ ىّقتس ١ مث روثت ىتح هلا ضخم دف

 | 20م اهيفأ عيل وا اهنع هتوصب عيل اهب ترب نجح وا
 ا ٠ يف و٠ ساجر ا سجرملاو 2 مأ

 ظ | نونا يف سجرنلاو» اتينا .ظالبخا يبياعرمإ نم

 ظ ةعجإ رهو عجرم نمو اءوجر عجيب لجرلا عم 7
 جرو ءيخلا نع يلا 500002
20 002 

 ا 00 3 0 3 3-5 0 3

 0 ادب مانام 1 7 ا 4 ا
 مم مىس 2

 ااانيو ترا اعوجتو اءاَجر ناتالاو ةقانلا تعجرو
 ظ (زيبشلا لاقب و . اهعاطتنا دعب ميار >ررويطلاو

 |ةمسجويلا بوني ال يا ارهش عجرب الف نيموي ضرو
 1 مدح هدب ىلع ةدوع عجرو 4 ةنّوقو

 اةيمانيدي 50 يي ةبادلا تعجر * نم هأج

 | للاتا لاق لا ١و. ريسلا

 هناذا يف نّذوملاو ٠ نوعجار هيلا انو | | نيتداهشلا ريك
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 بجرو ىداتح نيب بجتل لك ب جتل لاقو ةءارراطاف

 م ةغيص ىلع تابَخَرو باجرو 00 باجرا 4

 ابنعاب ف تف وللا

 ا ا ةبجر دا + صقلا 0 عاضلا نيب 3

 اد. اط خوضوم وه يقل يللا

 7 هيف عضوب 0 داع دان و ةلخغلا هب معدن

 ب 0 را يطلبوا الا رطبخم ديو ظ

 لاس ٍءحَرأأ < بجاو اورلا ة ةدحإو عباصالا 0-1 راأو ظ

 +12 اميز 5 ةيلهاملا يف 6 , حابذ ظ

 0 1 يفو ةبج اذ لعاار

 ّيَجولاَو ١
4 

 بٌجُروا بج دحاولاو ا اطدحإو ال ةكممالا الا باجرألا
 ابدع ةنمو.لافلا نم عدملاو ظمملاو بيولا بّحرلاوأ

 مظعلاو بهل ٍبوجرملاو رم 5-8 8

 ياوه < جر ُهزهو كر | - 3 0 1 0 |

 غن مانيب بايلا جرو. دعتم 00 زهإو كَرَخ

 راو تبرفا اجاجرإب سرفلا ا هما |

 تحاهو كرطخا اجار ارغاةراو“ ا |

 *«يثاوملاو سانلا "افعضو مغلا ليزامم جاَجّرلا مم .ةجاوما ظ

 ار ةوعل ا ةحرمو مان بأ ةيظع 0 ةفان

 اد يول دنع جوجرلا لبطلا |

 هلوص نم

 اناَخْرو اًحوُجُر راو جربو 0 نانملا 2

 .ل>| |وةنم نزرا ناك يا | ةّحرف ةلارو. .صقندض لامأ

 رظنو ةنزو مدبب هيثلا جرو .ةبلاغملا لاعفا نم وهوأ

 جرو: لثموهو فخ مف لقث يلج هي جرو .ةلفث ام ظ

 نوفصي ام؟لْغلاب لا نوذصإ 0 لفثو نزرةحاجر 0

 +«ةيارؤلل للا لعاب دارخلاو ٠ لعل |و ةنخلاب ةدضأ

 ةحارو . انحعار ءاطعا | نالنل جرو : اًنحار ةلعج ةحر

 ةلقثا ةتواتإلا جراف د ره امكةبل اغملا ل اعفا نم ةحارمأ

 هلا جاو .اتعر ”ءاظعا نالفلو» لام حا
 / |ام مالغلا ١ ةحئو را اهناكتز ري كي !كبالاو

 هَ مالغلا راو هررغ ىلع بلغ هددع يارلا حنو

 عضال 6

 ع

 ا كت

 ا/6 4

 أ[ ترا يف ةريثكلا هعاكإو ضوكلا يف | 3 .ةب ةجرحرا ١ كك

 رد

 0 بلاغلاو لضافلاو نزارلا جارلا * تب ذبذت

 ج هازجم ازمه ا ة(سنلا يرق دو ع حار 35 ءأو

 يا ةوبطاكو .انحلو انيرن ةولم جر نانجو حر بن
 كريو ولع لاح ا راإو ةحاجرلا ** ةليقث ةراكج

 | ةدايز دم قو. ُ رردصم نا رلا # نايبصلا

 اياحر | ةحوج برالا# ل ىلع 32و اهغلإ نيلكللا دحا

 .اهناكتر ىف لبالا زازتهإو ثاوّنلا جمجارالاو ٠ عيجارا ج
 .ناهراا دافنعا ىلع ازاجم قاطيو خ رردصم ججرتلاو

 قرطو .ةتايثاو ناخرلا نايب نيبل م 0 1

 ةدوجرالإو ١ انه اهرك ذا عضوم 1 را

 ج يبصلا هيف ماخيل ىت ا ديحةمانبأ دعو" 0

 نو حر دحاولا ةاملا سا 0

 | اهريس يف عجارا تاذ يا عجارم لاو .ريقإوملا لفتلا
 عقوو فو ]ا اناععرا ئنلا ٌنَحرا نحر

 جرو كلبا 2 7 ٠ شبح * عفترأ بارس ذا

 ظ ةليقث يا ةنحرم

 ارديبلا ىلإ لبنشلا لفن اذ داجر دجرب لجرلا دجر

 ِ نعنرا اَدِجَر لوهجلا ىلع لجرلا دٍجّرو. داَجَر وف

 دجرأو دجر فى ضبا لوهجلا ىلع لجرلا دب دجر

 1 كلذك

 ج جرجرت * ايعاو برطضا 00 لجرلا رح

 يشلاو .٠ برطضا لجرلا

 املا ةرتنع لوق ةنموار

 اكيهو لبللا موجع يعارا

 1 رطضم قذخو بهذو هاج *وثل

 مرااا قار مع“ رازئ ب دحر ٍِ 7 1 0 .6 1 3

 3 ىثملا دنع بر ضل جارجَر ةفدرو .لاود جارجّرلا

 ١ ةيتكو. اهمجل اهيلع جرجرتي يت !ءاسنلا نم ةجارجّرلا
 جَرَجَر ر عاب اهنرثكل رايس الو ضخ ” اناك ةجار جر

 1 5-3 تاب جرح داو جرجرلاو 5 0 جرجرتملا
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 7-0 ندهو قاتبلاو

 |لاغبو. 0 دنا ص زجرب زج نا اندم“ كرت 0 لبالاق لام ةحوجرالا|

 | )ا
3 

1 
 ا



 بحير

 رساو 5و مدب خل ام لكو .مدلااةنمرطقنملا روسكملا كال

 جهاعَر ىننالاو ترلا وذ مرا * نوعا جعأ يف املأ

 .ضييأ: اهرعاسو ةمنرالا ةدرامصتا هاير ةجعن و. م ظ

 موثرملاو ٠ ةروطم# - يا ةعرم ضراو . فنالا تام مكاو ظ

 يدف .ةراج ةعباصا يا ورم ةفخو ٠ ميثرلا| ٠

 راطقلا نار | اد رةرغب انهوظلطل اا تنّئرت -نثرأ ا

 ةنوئرمو ةيلرم ٠ ُضرا + وكس ّنهيف رطملا نم ةعباتنلا| ْ

 اثر اهجاصا

 :ةيساعت دّدعو ةاكب( ئواو) اون ةوثريث يملا ار ا

 نإللا نم ةكفرلا وُلرلا + ةركذوا ةظفح ثيدحلا اثروأ
 هم وك رس ع

 ةي رو ةاّرمو ةياثرو هنو 5 همثرب تيما ىر

 :ةينر هلق ةغلزمل اب ةتاثر "رو. .ةنساجي دّدعو هاكب ( نأ ) ْ

 كرو ٠ هل ىرو ةمحر هل كزو.١ رعش هيف ظن اهيا ةاثرو

 3 فري لجرلا فرو ةظنحو ةركذ ةياثر اذيدح ةنع

 «هاثر ىنعب ايت“ 1 ءرتو ةينرت تيا ٌقرا* ةيردب نآكا
 2 اصاب عجو هَ ير ا * ةحاونلا ةياَتَرل او ةءاّنرلا
 تافنل الا سّذعن وا وقلا يف”مرووا نيلجرأ إو نيديل اوأ |

 < نأ فعلم 3 ءادس وفلاو اوما و عجو وارإ

 كو : ل 55 رم ارما مربيال يا 0 لع او

 ج ةياثرع ٠ لوقت ةماعلاو. ةيئرملاكو نر

 كثناعل الءاعشا كارا وم عيسلا يأ رخأو» ,ثارهأ

 بصي مل دئاصلاو.اهجاتن اند ةقانلا رتأجرا-أجر

 هييحب ”ةرخأ 3 0 يشأ

 جرخ دوعلاو ٠

 هك . ةهجر ءيم ملك 3 2003 ارض

| 

 ا
 اسس ساس

تلعاك اًقالخ ءانل اب ةرافل اال فاقل أب ةراقل ١! ةييثرلا * ميثر وهف
 كلا بجو .البق 

 بحجر

 0 1 ية دعوت مالكم انا 15 اناةنمو مدا اهيلا لصيأ

 .ةعضاومةعضووةغو رسىّوسمر
 قو 00 |١ ةد>حاو مدحت *مثو فخ بجرتو

 اك ا وأ تاَيبآللا ميم ١ اهضاقمتو | عباصالا

 | .لمانالا يلن يلا لصافملاوا تايمالسلا نم 3

 ٠ سوهشن ن نم بج #وتوص 0 قورعر اهنا بجاورو

 | اوناكمهنال هب يس: نابعشو ماب فاح نينةيقلا

 (|ليق اماو. لالا يف نوهت الو ةيلهاجلا يف ةنويظفب

 ٌْ اًضياةل ل انيو .هل اهظعت دشا ١١ |وناك م هال ر ضم بجر ةبف

 .|يف مدنع ةسّدقملا روهشلا يقاب نع ودارننال درفلا بجر
 ظ موعود اوذو ةدعتلا وذ يثو هيف ل اننلا زاوج مدع

 أ ل -
 ا . 3 8 3 ا ع ع ١

 | نأ نولوقي كللذلو 1 امنع درفم بحجز و ةعب أتم اهماف

 . .ل 2

 د 0 وأ ل ةضملا نع ل 2 رفرصنم ريغ

 | العلا نزو وأ لدعلا 53 ةيلح ب عشت لعفلا نع

 بفال الإ باوصتسا نع لدعلا نال ف ركام هنا تح و |

 عمالا عنمبال لعنلا نزوو . مالءالا د نوكبال ماللإو
 بجر ىلا اوبض اذإو . هدئاوز هسدحاوا هب ىداضنخا
 | نيّوبالاة يا بيلغتلا باب نم نابجَر اول اف نابعش
 0 قف اجرتعإ لق ع 5 ا هوقو 1 بالا

 ا ةربرش ةجوز هل ٠ ناك الجر نأ هلال تاج دعل لو هولا

 ا مم تيرا ناقل ل اكو رجلا 1 جّوزاف اهتلطف

 ْ اهنم ىر جاجا اهفالط ىلع ةءالف لوالا اهجوزب ىفتلا

 بهما لكبجتلا و تجرب هبي بجو 11 ةباه اوجد ا

46 

 ك دنع يقن ىحربصا يا اعراك شع لاقف.اريخ الا
2 

 | لوقو. هلديغ عب دح ارالا اهنالااه دنع ار لف ازرب م

 ةلصا رخآ 1 05 بجرو 2 نيب

 كفاةنيدتل !ابةيرض نار ءاماما 3 جحا
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 اودعلا نب يأ لاق هينابغلا مرشخ نب سيلا نا ةبجراو ةبجر * ةيظعو ةباه انالفو . ايجتسإو عزفأ
 .|يف كلذ ناكو هاخا صاع هربخ غلبو . ىيرطلايف ٌهضلا | .بجر يف كئاسلا حذ اًبيجرت بجو. ةبظعو هب ا
 اك ء سنا زام دصقف ةرخالا ىدا جنم ار ةرتكلاف ١ امعضل هيلع 0 امنه فب ةلخل اوأأ

 ناهس طوا | يلح لبق هلتقي نا ديري | اهّدشو اهنافعس ىلا اهفانعا بخ ضبا اهبجرو .اهلشأإ
 نم جرخا ىتح هيلع دال اطوح كوشلا عضو وا جيرلا اهضننت ابا صوخلابأ



 مر كمثر

 | ةزيفلا ةنّرملاو ةنئرملا*ماعمإلل نيراّقصلا م
 بايلا لوا ين ختارلا

 هاّوقو هذش ( ٌيواو) ان

 دو اوتو اترو. ةيقر اهب ةقئاولجل وم

 ىلع هءرذ يف : رو .ةمض هلا ةاترو .اطخ لجرلا 7 ْ

 نما ةينايرلا . ينارلا + هدضع فتق لوهجل
 هنا نأ

 ت | ١
 6 ا يلا

 عه ثنيدحأ قو. ةوطخملا ا

 نا.زلا ن نق وق ضرالا نم فرش

 ريميل هغادبمما د ف ١ 6 ةيمرو |

 ًائرو ران ضااح ىلع ةيلخ اثر هاني نيل امو
 0 و ةاثر يف ”ةغل اًنالف

 .زوهمم رغ ةلصأو تزف كال اب جوز تأثر ةقلا

 وويل ىذ ةيرظظ ناله نر و.اةلخاخ هيشلاب يلا ان
 1 مال صحا اثرو.ةّميثر ل لع موفل|و. ةّعِير 0 أ

 | ةكدرللب انراو . اراك رح نملا | اثرا كسار ةينابعا

 ان وال * ةطفرلا ةثرلاو. قمح او ةمطفلا ةلق هثّرلا

 ع ةلغ 2 نبل 1 6 رسل كم ف 58

 ةيدطا نا ي١١ بضغلا غنت ةّكي رلالشملا قو ٠ ضماح

 ا محملا اضيأ ةّيرلا ود ىضرلا باهتسن ةرييسإ تاك

 ةاثر قنالاو طقرا يأ اثرا ا |

 00 ذب ةثوأرو ةئاَنَ ثري ةوثلا ٌثبر

 2 8 كتيرا 5 ةلعح هرايخ 00 .ثر ىممباثاثراب

 هرفو ايرج يا ابر ةكرعملا نم لمح لوهجملا ىلع الف
 | دوسو فاما ةقولخو ضابلاو هدانا ةتاثرلا مج هر

 م

 7 ع ا يلابلا ىلا ثرلا * لاحت

 لكلا 2 ًرلا*ابفلخ اهدا يا هَ

 ضيا يلا ثاّنرو ك 57-5 جةنافاخو تيبلا م

 ملا ثر نالفو. ثائر

 مدد 2 3 مدقتي ُةن

 اضيا ةون راو. ةجردب ىليقو . ,ةوطذي وأ قوت ةماينلا

 :رطتلاو ة 0 عدلاو

 ا ل .اهمهج موقلا را ا أهرحن اًناغترا 2 أ

 اءراشاا

 ا * طلدخا ردالا مهل اقرأو طلخ هباريف ثالفوا اهبرغأ

 |ىذ ليخحلا نم مثرلاو فنالا يف ضايبب وأ نسرملا غلبف

 أر. ءيشب ضيرملا قفتري نأ عرشلا يف ثافترالا * عانملا | ةيكشمل
 10 .دأ 4 ماكحا نم كح هل تدشن وأقوم 2 قفارم |

 ف تر نم كا يلابلا 4
 قوذ ةضعإ عضو يا هدضن اًرْثَرَ 0 عاتملا دير

 0 ا رو صعب باجمل دا شم
 غلب ىتح يا دئرا ىتح نالف رفئح»|و . در ىنعك املا دئرا | *

 لرأو: ةيسام ةعاجس يا ار اوراص عوبلا 2 ا ىرثلا

8 
 ظ نيدضان يأ نب دؤترم مهكر: رد لاقي ا هدير نب حا

 ةءاج( ةدئرلا حامل ١ يفو )دْنرلا هدب !واجتيلو مهتما

 ظ يا فوثارأل ديل . ا و نوبي نانلا 0-0 |

 1 انكرت لاقي“
 ا 00-0 رم

 |مدنع سيل نيذنا اماو .الهخ نوقيطي ام اجر ملا

 ىهانلل م و ةعتمالا تور 9 ويلا

 "معمل ٠ نيو كين رجا دو ال نو دثترم مهف اع نولىتبام ٠

 00 دبالاو مركلا لجرلا دئزملا دولا تأ درثرللا

 |[ يف احن را * مزأو تبث :اطوُلو طرب ودوعق يف طر

 | اةديو مدوهخ قيحرتبيلا طر 1 * طئر ىنعو درعا

 | صر و رهرش ي' عر ناد اعلر عرين عر حسو مه لك 00 3 الذ 0

 فهطلاب 0 اسجل ا د عطو فسخ

 ءرَسْلا َن

 يم اكمطلاو ديدغلا صرحتاو هر 2 اع مل

 ظ نوعي 3 ملرلا وذ جئرلاو

 ااا كاجو كف !نانعترانزرادملا نعترا نعثر
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 |سناسخل 2 فافسأو 8 - هيفو ء - نداخو

| 

ْ | 
 قرتسأو فلعض الخ و٠ 0 دنقل أ

 عملا يق هد | ّرلا

 مدلا ةنمرطقل قىح م هكري هاف وأ ةفنا مث 28

 مك

 ناكاحتر ترب سرالا مرو . "تفل ايابغ امرا

 يف ضاي مرلا * مير ىنعب أءامرا سرفلا ترا ب هر كب
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 سبا يا شرا دِلِج + نيظلا |

 عئراو .اههف نونل اب بعلنو عترن رق 5و انك رجت كخلتوا
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 ا ةيح لك ةلبرإ ابرلا

 00 1 لا * هدحو وزغي ْنصللا ل ا

 ا 5 2 0 1 رارفلا ةامختو | تلتفو نةيطضلاازهشلالو لوزلكلا تقتلللا هكباجلا

 000 قاب 1 ناو اول | د
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 دارا د انالمو

 لعج < ىشلا راو

 بطلا وبا 5 ا
 اد. ام. رثكاذخا ةايرإر لجرلا راو

 ينس نيرشعلا ىلع ا امو

 قبلا لوط ند تالم 0006
 04 ضرالا نم 3 م ةيبارلأ د هن نعم اير هاي هوا

 قايرلاو:ةابرنا # ةرئاز هديدش يآ ةببار ةنخاو. كامرا 7

 ةءالق وبرلا ند "مسا وهو ةنيعلا أب را اد 01

 نائرو ناوبر ”ءاقثمو ٠ 0 بلا ةب بنلاو ١ واق ج
 لانو ة شمل اخف” ىنلآل اه بسكبو :لي واولا بلقب.
 00 -- 1 0 دال اذ اذجل 56

0 

59 

 يف تقع لك قلابات فلان عب لكاىلع الا اتي
 لضف ىلعاَقل اث . دسانلا كلل ٌدينم وبف ضلاو, لضف 2

 دنع يف «نويدقاعتل دحال ٍضوع ن

 ظ /نالفل لاقُي .لضنلاو هللا لوّلا هك م



 كبر عار

 ماه وهو 1 اردملا

 انا لي برعلا صضعلو .٠ ان 0 3576 بيضا

 رعاشلا 1 5 1 ءو٠ درفملا ين 5

 نبءبر الادح تز واج دقو شدا علا يغمبت اذا

 ان رعيو

 و

 ةثاهن كاع ناكملا عاب رااق عمسرأ ١ لواراطمالا غيناز 1

 75 5 نهايتك يذلا هنا د عيرو عضرلا لوا
 2 | عببرلا هي جت 1 5 دا ةقاثلاو ةيلهاجلا ىف

 مير .يطتلاو لوطلا ني لجرلا او جاتنلا لو يف دلا

 صو 0 يذلا وأ عيبرلا يف رطملا 1

 5 تور ع

 3 . عبار ج عيبرلا يف هوق نروعرب / ذخاي ةيصض عراب

 قانلا رالف . ةبادلا ىلع لهنا اعفربل اهيفرطب ن نالجرلا

 ىلا ةنيفسلا عا د 2و 6 اهدلو يت 1 وأ عب ا

 0 ملا دنع عيرملاو٠ ير ل تامل

 3 خاشع لصاملا قي اعلا لياعو . تيب | 5 5 عاللضالا ة ةعلرالا مذ

 برض نم ةاصاخملا ١ ةعبرال كم ْي ردع برض ى

 نأ وه نييعبدلا كنع 3 لاا نين | يف نودثا "1

 5 اك اباقما ىلا اهالعا نم اراد ةعنايا ١ ةعبر 1 مخانلا يأ
 م ١

 زداقلا نرتكو لالا 0 نمارقا)

 رقل أ ع نم بصح ْ يل ذاع ١ ا وومرلا

 رشف ايل اقام رهو ب ولا

 زديظ يأ“ ىننخا ع املا ردلإ ند بمح 5

 ريغ ال رهظ يفقس رفساكل ريقلا يحي
 لئاوا نم ةنحت ام ىلا ةنم تيشم اذا ينموأت ةلوق ناقأ|

 ا ردك هدا لل اخو ينك 0 تايبالا ا

 . عر ةمّيرملاو .اًرج لهو ا , ةلوق كلذكوأ|
  لوطلا نب لكيلا عملو رو ت اد نيرا |

 ع را 8 غتر را ع :رأا .نصفلا]

 . ومص هيلع يوق هب لقسم يا وليعب ”عبرتسم 0 دا

 ةنباصا يذلإو ريصتلاو ليوطلا نيب لجرلا عوبرل وأ

5 : 9 
 ق ا ةعف 0 ار كك اع نيديلا| |

لا فاؤو از ةارفصلاو مالاوأ
 ور ايو كرا :كأ 21 ةراولا يدب حر اع 9 .نيئذلا دعل ع نوعي آ

 ذا ةنال عوبر ٍلاحأو نأ“ ا ه اشم ناو 2 ارب جا ىلولاب عرب م ل عج قب

 51 نيعبا ليط رادلا نم ون عودا. عب رلا يح ]

 يرسل اكققوا؛ هلأ عحر لوا ع هو نم 667

 كاك و 12- نا 0 رمل "مه

 | عبدارب وأ ةيضل اب يف وا نتملا م رأ

 . بصخلاو ميعنلا يف اوماقا اَْبَر 2 و غل

 | 11 3 ارت هليل ةيرا « عشا اير غرب ةشيع خرب

 ميال نح“ 00 1١ الأب تانك

 5 رمأ ىلا

 0 غبار الو ةظوئتت 71 هي

 ةقانلا ةغبرلا رجافلا نجاملا خّرلاو . شعلا 1 ل 5 9 ا ارم وورلا ع عل ١ *خرالا 0س "7 ايفو هو ةرثكلا
 لكنت ردكلا غرألا 3 ةيئيكل

 35 5 85 0 ِ- ا 9

 0 4 قوأرمالا ف

 يقرا 5

 0 ر# هدش 5 وا

3 

 | ةتقيرت ل اقي.ةقلعت ةقيرتو ميلي 0 اضبا ل افبو .رظننا

 ع يق

 0 عقوف ىف عفوا يأ قب راك ءالا يف ةقبرو

 0 ةلااقكا يف يبغا قبترا مرو. هدا ا ىلا

 ةامر مر ت

 انبر 1 رام دن ىرع ةدع هيف

 1 .قابرو ق '؛راو قبر ج قئر ١ نم ةوردلا ةَبَرلاو

 0 اقل لا د ا + ةتبرك لع جرا ١ يأ ةتقبر

 ساو ل

 قرا“ لبح قد رجا + 23 ةقيب ا

 002 تا 0 او. ةاشل ا

 ناو هاك طلح اكيم درو ينل كلت
 نمو اهاع ا | ى 5 لو يف اهلا انالفو .ةحل<أ | .

 .ةجيير هل اتاذ ناعوج يأ. ل | يك اف ناث رع للا ٠

 نالف كرو .رخ رنا ف هلق رمان د نمل 50

 ! طاح رثالا 21 راد هزت نلغ: ظلدح“ كير كلي

 اة اذ طاخ هع د 0 لجرلاو|

 ال

 | لحق

 | قابرالا ءىه يا قر 0 ٠ ناضا تدر



 عار عدو

 ظ وأ جرح دك الف, ةيلصإ فردا ةعبرا ىلع د ظ
 ْ ل را دحاو 3 ف -- هييف دبز 8 ىلع 0 دقو .رثعش كاس ا

 ا م دقو ل اق وم 5-0 اعحار اتعاب ةئاللا 0 افا

 | عابرلا ءارش ةكريسمارأ لاجرأا ند عابر ع 7 ا 1

 | جب تناك ثيح ا ديعب راع هردضم علا 7 كلا

 .امو لزتملاو ةلحلا اضبا عيرلاو ابرد عا أ رأو عوارو عابر د

 ىلس يبا نب ربعُز لوف ةنءو. 07 لوح
 اهعرل تلق رادلا تفرع املو

 :ملساو مازلا اهيا اًحايَص ةعالأ

 هقارعر دع ص وااو سانلا ةءاجو شعنلا ضيا عبرلاو

 لا كك فورريطتلا لولا نو لجرلاو عيررلا يس

 عر !او.يصقلاو ليوطلا نيب يأ م عارو 'علَر لجرل اني

 ايمانا ةملدعأللا وعامل هيه هن يظر

 1 ا لاذ ثالثو م

 .عئرلاو عابرا ج ةعبرا نم زج عبْرلإو عئرلاو م م ح
 لوا وهو عيرلا يف ني لبصالا حلاو. عاسلا يش
 ىف ةاهدما ْى 2 اذاف. : عانرأو انواف ار ج جلل

 اطل أم كسا يمال عار ام لاقي هنأ مي ظ

 ع

5 0 

  5ةعبرا ١١

5 

 ا 0

 1 ا م لجر لاقي ةأ هأر

 يقو راخلا 2 اغا 1ك 1 هاو تاكيد 3 ا

 | انك ضال لوطا ةعبر

 هزدو. نوح ما هلق قودنصو. .مدآلاب ةاشغم ةللس |

 ج عبزلا ىف
 قل كازو ذب

 رج قاثا نيب ةفاملاو كد 0

 5 20 . ىل والا ند تن 2127 ا ع

 اوا يرج /١ذغا ةعئرلاو :عابرو تاعّبر ظ

 رت أهودع 00 ا

 مهتعبرو مهنا اعبر كرو م هر ىلع 0

 كايرو هلعا انك ديلا غيناما وأد اولا

0 

 احلع يا
 جت امو عئرلا ىلا ا 86 راا 70 زا امم را 1

 ةيررلاو .دلامش يف لجرا ا دلو ن ع

 ملاح

 ها ىكوا 0

 | | ناكام نيبفرصلا داع يءابرلا #3 تايعابر 6 كتايللع

 ةهيلاق ا فطعللا دعوا ياب اولا | ١

 0 يولطلا كرس لدلل عر رلا يف ةغل عيرلاو

 | فا طسونملا يا قلما ع.برا | لجرلا عير 000 9

 لوا مهتروم مولا ةيعبر *رازن نب سرنلا ةعبر ىلأ ة [ةيسبن

 , ةنعزالا عيبرو روهشلا عر ناعبر ةننج َرلا + ةاعشلا ظ

 / لاقي لوبا داو راض دعوا شيوودلا عيب رق

 ناعببر ةنمزالا 2 .رخآلا سراشو لوالا عب رربش

 راو :انكلاو روتلاةيف يتأي يذلا لوالا عبر ركل

 لدفو.لوالا

 اراَنأَو نااسياوزا 5-5 فقل ,مدشا !ةقلث'نيداَو . دكا

 طاشا
 اسف ع

 ةعب 1ةءجو.* 5 ٍر عيبرلا ىلا ةيسنلاو هاب ءاغملا ْ

 لوادهلا عيبرو ةعيرأ زلكأ عبر عمجوأ *عانرو ةدرأو

 رول يا لودجاو ع ,1 ىفرطملا اها من "عب ل

 عيرلا وهوا ناذلا يهدر ل يذلا يف |

 ١ نم كم 58 ١ نم ةعيبطلا ءااع دوا

 ناكل كب - امو فها ثالاخ لودجا تر لا

 .ةديرأ حج ضرال : ل ظمأ هاج 0
 0 عببرلا معو عر ج ةعبرا 0 الزحا اضيا عدرلاو

 عيب 0 ناو جيزخمإو سوألا بوزح ماب

 حدس 7
 .ئ

 معاي يتلا ااةيدسملا 6 دو ىَونلا د هبل اهانبكي عردمطا|

 علو ورا + ةديتعلاو ةدازملاو ع اك يفر

 وأ بو ةرعلا رصقو ريصتلا. 0 0 #3 يدا تا هضلأ |

 البكي ةعبرالا كن وم عر ألا 2 لادفلا 0 د

 عبرالا ت تاوضو. رانبير ءاينفمل قو ايقللا . ١

 علر الا حايرااو تم أ 1 0 يشك أم

 ع هناا قالا لالا بولو روبدلاو املا
 كناواعبرا ا هود أو ءاشك ١. نب ام لا ةئاثما

 دانشب أب تت 50 3 00 0 0 تاواعبرا 4 ةيدضحو |

 1 اذه كو

 دقو .عبارا ىلع ةعجت ةماعلاونولولا ىلا رتولق ريغ ةزملا
 | |اميرتم ىا اهييف ءايلإو رمل ضب ىَواسيرألاو سيرا
 اطالب افا دفا تيا
 وا ةئاث وا نيدوع ىلع ةكواعترأ ثمبو .هتيلا ةدعا نم

 ا - م

 ْ دوعاضيا ادب رالأو.

 . ةدكعلا ا ةثلثلا قوف ا ةعبرألاو .دحأو وأ ةعبرا |

 ٠ اطر م مدادعا ةعبرا انشا دع ةيساتتملا ةعبرالاو

 |١ ةياغلأ ع ةعبرال ا ابار ىلا اب أ ان دكا ىلا

 ظ ا | ةابطالا دنع ة«برالا طالخالاو.ةرشعلا 4 ةسقإو

 ا



 عل ىف خدر 1

 طبر ام طوبرملاو.ل>رلا ةبغخ قوذ دقن ةفيطل ةعبلل
 حرا ا َع قد طبارتم#امو

 طوق ةنمو:سر#و رظن

 يقبجما لرقم وا كنا و داتا رأي
 او ففقو أبر عرب لجرل ١ غير

 امي رأف كلدحت مي 9 هلأ كيد 06 5

 هتّوقل انك 3 ندد ور حا عفر لجر | عارو“ فو ف ٍِى

 علو لبالاو ٠ تافاط عارأ شل هتف لبا عبرو |

 | دقوا هر ةتءاج يما وبلعو .بصخا الف ارو .عبرلا |

 8 نيموي كذتو موي ذخات نا يقو ٠ لوهجلا ىلع عبر ا

 عبرو : عبرلا ىحاط ىلبق كلل ذلو عبارلا مويلا ةي ةيتأ|
 اهف رطب رخآو دحاوإ )البنر طرذخاو بيغ هير ١ |لخدا لأ |

 ا اهدحا ذخاةمَ رم نكت ل ناف .:!ادلا ىلع اعتز حالا |
 ان عدو ةعّيارملا ل لافب كل ذو ةامفرو رخخآلا دي

 كءاحع هيلع عاّرو عبار ار وهف ماعرف هةئم كغ ةهعل ,

 لقا يف تحرس لبالا تعبرو. :رصقأو َفكةنعو ا

 :لكال لجرأا كلذكو. .تبردو تدالش تفنككتاكاوأ

 لوديجل ىلع مونلا عبرو: نأمل | ماا ناك و نوعار ٍ َ

 ذخا معئريو متعود معرب مولا عب و عيبرلاب ارا
 ا

 | لوقت ةءاعلاو. ةعارأ 4 هيساب ملأ عج د كاوز ملا أوما عيدأ|

َ 
 ' ةاعج ضوالا عير#* مار الا هوت نفكر يا 0 سا ْ

 ا
 عسسرلا ماياوب ماقا يل ناكملاب عير لوقن ةماعلإو اعبر

 | اوعبارو .ومايأ ايف عيبرلأ بمتع نلكا فا سرفل 'عيددأ |

 لجرألا مب عيرأو .رءأم ّط ةنحخ ةعبرملا او واخ دا ةعبار . نت أ

 رفبلاو٠ 9 دارلا ة 9 عا يف :تلقيد غلآ هه ثلا يف هل دوأ

 ا تاثذمد هدم ةقيرع ]معد رفاحلا تاوذوأ

 ىأ عير ا 2 اهوا موقلا عار ق٠ ةعباسلا هد تاخد

 ةعق 18 كامو الاي نع عبرملا يجو ءافآ وأ ةعب اماصأ

 | ةعلرأو | نيعبرا هفنب مهو وداو.* 36 فك مع لف

 ظ .كمأ اى مولا ُْ هاتأو كك موب ةتدايع كررت 7 ضي القا

 0 رب اقامت املا 0 تالوحاع
 050 0 اا قا سوا

 | 7-١٠

 2 : 3 وب 0

 أ نيتزاو .اه امل اخ ويذنغل كمت ىلا وبندق ىثاوسولج يف
 ا

1 
 0 يوق ريسلل ريعبلاو . عقر ل رابغلاو ف 0 |١ عب راس أق وا

 .ددعلا قاكإ انلا دعب عقاول !انا ]هلق مسأ عبار ١1١ 4ع ١

 رلا هيسوب ماقا اذكن اكو . نعسو عيبرلا لكا ريعبلا . رشح
 )ا

 ا

 ظ تا دو عبارلا ثنو ةعبارلا كيم عبار عمرو

 عباورو تاعبار 2 0 اذا رش ء سدس يف نيون دلل

 ل

 . ةسحلا ةل احلا عبر ا لنا

 | مل اة مهل اح يا مه سأبب رىلعملاقا

 كل ا و 0 -مو ٠ عبار ردد 31 0 .ويلعإ

 ١١ نم ةرهأ اهلباكميرلا هَ ل

 ارقو نئاضيخلالل دايخالاهملا راكبا« فيوع هب لوعف

 لة ريع ماع 3 لو:اهيلغ ”ميقم تنا يا كلاحو'

 هل اهلا نءوحن ةءابرلاو. ءاوناك

 ةيفصولل اخره امدع ردو رك هيعل 0 لي

 ااكأذ رد ةءائوأ َرْئأ *# عابر ةدارا ىلع 7007

 كتعما كك واكل تان ا ىلئيرط واول. اك

 ا الأ هلا 00 تالا 0 وهوا

2 

 الف لجل اهنا 6

| 
1 

3 

 و
 ع 0

 عل را ١ |وءاج يا عابر مونلا < 1 ل اقبأ» لدعلاو |

 ا يرذلا مريا و ١ ةماعلا مخ أح يا مهتعابر ىلع 5 ةيوأا

 ١ دلا ى

 |ابيف لذب يأ ةنعابر انو ورك هلل هل

 نيالا تقع عابر زن عاب ىت> كلي ام لك ١

 2 دا ىأ تعا تبصن اذاق.ةتعابر ىنلا يذلا ناو

 تررحتو أ تغفر اذاو اعاب اوفر تيكر لوغتف كيلا

 نوذرب لك عابر لج يدنع تاقو اهتفذحا

 ,تاووددع مساوزإف ىوس كلذ يف ةلريظن الو. عابر ىأ

 ىدو را دو مأشلإو 4 امو نيل اشو رمامتو

1 

0 
 ا
 ١

 ا
05 

7 
 ا
 ا
 ا

 ا
 ا
 ا

 ظ

1 

 ١ ٍ
 ا

 ا
 ع ها 556 نو راوج ون 0 لادا نم كنلا كا ةامو٠ هالي لمعت رع و ابهحر تفلاغتسا ةقانلإوأ

 ةيحابر را * تاي ابر عل ناعئرو ص 2و 56 ىنم هما 6 اهكرت لبالاو» 8 عرسأ دولا

 ا ةيندلا نو يلا آو يعاد ١ 1 ثوم اقناع ا فيقخت) .داع ميم لال لماما وب ع2 تيكا ف ”ةوأ|

9 0 



 طبر ضنر

 ٠ ظ مع : ةاذغلا هلم ابيف يرجي قورع ضبارماو | ثدصنت ضّبَرلا*دسالا ضابَرلا :*« مهنه ضرالا ولختال

 ض رل او !مبارق اذ كر تخالا وامالاوا ةجوزلاو ١١! ظ راغب أ لحال دنع ةفورعملا فو دكا

 ا يا * ةهذشو ةقثوا 1 اقر ةطلري دي اءيشلا ا ل ل لاا فاعرتلا لأ

 نم ضرالا سم امو ءانبل | ساسإو ١ أ( |ةعأج ظرو . ىراصتلا دنع ةنكلا طبر ةنءو لح ٌدَض | اهنال ةجوزل او ءيثل
  0ظ *ةاّوقو ربصلا ةرطا هباق ىلع هللا طبرو.ةبلق دنا ةطابر | ةءاجواهتبارق اذ بّرعت تخالاوا مالا وااهجوز

 شيل طبارو هلع 7 اًطابرو ةطبارم اا ار | عنود نطبل ايف ام وا ةآهمالا ضيرا إو .رمسل إو جلطلا| |

 أ |اًمرف لج 0 سف لنا ف افاقر اؤا ىدعلا رغث مزال نانو وو هش ناك ل لا
 لاف مسا طيارلا * طابرلل هنا دلال درا ةلزيامو لكلا نو قا را ٠ الهر انا بهارلاو

 أحلا 00 ايندلا نرع ةسفن هّرن مكحاو |ةنمو .نبلل | نم كينكي يذل ا ةكتتوت) لكلا وون

 كلها كنم بلان ناكنإو كضبر كنم لكما

 ا ااا 1 انف ربعالل ا 1 ةسرا | هنكادلا] كفيل قدرت ان قي رظنن ذاك ناو كتر ظ 0

 3 ظيبار نمتو :هعاجل دونل دنع كتلتلا نكاح

 طبرب يذلا ريمغل اك اهنيب نم ةيبنجالا عفر | ردتالاب | زواجي ىت> ةقانلا يّوتح 39 0 0 ع
 طبرت يتلا ءافلاو ةءالغ ماق ديز وحن كي !دتبملاب ربخملا | بسبرقو لها نم ةيدل حارتسيو ؛ قر م0 ا

 || ةطبارلا * دعا عتحا كنا رخو طغقلاب "تاوزقا ضي لاوا هيا ضب راو ضابرأ جر موو بو لامو

 سل هيوم ب ل ريح هايس
 يفَره لغ.و اًئاق ناك دبز كلو ةوحغ يف ناك لم هسا | نمو لاللازا دل او هال تيك و85 ي
 هب طبرث امو طبارر دصم طاّبِرلا* عاق وه ذيز كلوق وحن | لتقمو ةعضومو ضررلا ةكره ٌةضْ لاو. نيدأوما مالك :
 طابرلاو. طبر ج وحنو لبح نم اهريغو ةبانلاو ةبرقلا | جاهلا واسد ةدحإو رتعقب يف اولَدَق موق لك
 تايلكلا ينو:اهتوف اف اهنم ةسيفلاو لكل او دادونلا ضبا | ةضير ةناك دورث ا وق ةنمو ةّثجإو ةدحاو ةضبر اوناك |[

 ىلا ةيسالا ليعتسي ال هنا الا تاطوبرملا سا طاب ِرلا | ةضيرلاو.ةءاوملا سانلا نمو. ا اقرأ

 مسج ءأبطالا دنع طابرلاو . ةينبلا تاطابرلا دحاوو | لجرلا ةضّ لاو . ضيرتملا لجرلاو ديرالا نم ةعظنلا|
 طبرب ديتمتلا ةيفودل ضبا 1110“ ةوظعل | ريل ضار ان اكل ضيرتملا||

 || مضوي لبوط ربح تيدانبلا دنعو .اهُدفبو ةاضعالا | ةيضشل إو ىرقلا نم لهالا ةريثكلاو ضير ج ةعساولا|
 طبَرلا * ضعبب اهضعب طبريا ةريغص .ةراجت قوف | معلا ضيررلا * عو ردلا نم ةعساولاو لسالسلا نمأ

 هيلع ٌتصِإو بارحلا هب عضوي سبابلا رمل و طوبرملا | * نطبلا يف اياوحملا عيشهتو اهضبارم يف ةعيدجلا اماعربأ|

 أ مكحماو دعازلاو بهارلإو عوقنملا يانودوملاربلاوأملا | ريقحما يا ةفانلا لجرلا وهو ةضبارلا ريغصت ةضيَوُرلاْ
 0 0 هلا الار جرو ايدل يعدو | ارك 0 روهجلا روما يف لكتب يا ةماعلا رما يف قطخبأ

 باودو ةطيبر ةباد لاقي تاودلا ندطبتراام ةطِيَرلا | طارشأ نمركذ كىنلا نا ثيدهلا ةنمو .كلذل ١ لها ظ
 00 رغث ةزالم ةطبا رملا *ساملا فالخ ىلع . ةطينر | امو 7 كاك 2 يف ةضييّوَرلا قطني نا ةعاسلا |

 مث لكو و مرغت يف لوبخ نيتيرنلا نم لكاس نايا | هذيلا قا نا ١ لاق هللا لوسراب 2
 1 اطيل طب دنا هب تطبر ام طبر او .دبحاصل | ج 5 ضبر عضوم ضب 2 راصعلا ضايرتلا|

 دنع - فس متم ملص افسح ين مج

 طبرالا ةطبرملاو ٠ ةبادإ ١١ طبر عموم وقو لبطصالا ٠ نط(لا يفايإ اوتملا عمدجم ضب رأ 1 |واضيا ضب 0 ضيارد ا

1 



 صنز سبر

 رجلا رع هلو هواك ىلا قريجاطتما دوسالازملا نب . دب رآلا*رضاحلا رطمقأ
 هلك 39

 ا قد نر ا«رطقتو قروأر متع | تلاد 50 نر كو نيب كيرلاو . دسالاو ةثيبخ ةيحوأ

 شرألا* نوللا ف الئ>ا ةشيّرلا * ثانحالا ك1 اؤودبب هياكل يا 55 جملا

 فلما 000 نولل تفالثخلا | ادق ا.علاجايف امن ار ذيرت حادقل اههادي تدبر ا

 نجا ريك يا 000 5 .نوللا ادمحتو ةيذبرلا طايسلا ذخت ا ]جرلا ذبرا# رسل ا

 ا ارش رغ وأ اريخ هب ناطما اكن يحل 2 نالفب ل 3 ,رو8دو' يشم يي أو ةلا:بقينتكلا اذب ادعو غلا ةبذابرلا |

 نالف 7 >*ضصوبر انإو رمأ يدلر لافيو.4ب لحب 0 ملا راثكملا نادرا 3 0 درفت 3 يأ نانعل "
3 

 د يااا رلا ثمي | هناكم يف صنرتو.رل 06 كتاف رج ملأ ةلياق ياةذبر ةثلو.ذب ا ةذبّرل

 ىععي نالغب ص رخو نب ىلا جاوزلا ن هت ل3 ةقاطلا وأ ظ ةذرلاو الكف ظلك يأ رت تانبَر ا لد أ

 فيصلا عرز ةحالفل ١ باعكا دع صر ا رار ا عالم ياا :ميةفول ا

 ْ ةغب رلا ةضي يل ٠عرطللا نعاضوع ضرالا ي هس دعي 'عرزب عد 11 ةدبرل او.ذابر جةدشلإو طولا ةباذعو امهنأ

 ىا اهبجحوز ةمبسب فليم روف ارأ ١ تماقاو. راب ظ 6 ةنيعلاو 00 هم اضو هيف ريخال لدي

 | اهاتا نافا منعا 2 اذا 34 تا.عد يلا د ١ كفانا 6 رد قلكف ضئاخلا ةق ةقرخو وريغو ريعبلا كوول ف

 تاقروف نعي فيول اك ط وسلاو رتولا ُكيسذبَرلا * ذابرو ذي ا
 تام اه

 ا التاق رو ةضرواضإر ى ضلت ةماعلا عدم | ما كاد را «ةيرق فم دعما طايسلا|

 ا هموت لكل ةشعل دقو كا ايلا ُةلوق ة ةنمو ليف لب ا 9-5 شحولارآب نم عيطفلا بربر 2

 يبضل اكانما قا يا ايبظ هراد يف ضبراف ميتا اذار #3 علا بع لا

 || 2ث نص

 | نيب كناف ب تالق نك ا مهغماتال وا هسانك يف .زيتراو اهآل.. ةبرفلا رير#اًريبر ناك ةزابر طري ليَ 1
 | اكرر ضلرب منغل ١ نع هك ورخب كلا نيظأ زجتالا زتعكملإو سبكلا - 00 رظلازيبرلا«لكو + ا ا

 هيف يف رييكلاو اهو 0 !

 هلق ضو هيسفنب ىفلا لللاو يي لع نرذلأو ا اهل ة ةبرثلاو .اهيةب دوك بيا

 هياسإ رف 2 دسالاو اهعرجم وا لدعو اهدافس كرت

 ضبرأو . ةرعق رمغي أم ديف لعج هانسلإو ٠ - ضرب ةاعج | ضرالا يف بهذا اسرا ٌنسارأو: .هريغو مثلا نم 1 1

 | موقلا ةانالإو. . ممشنب ماق ةلهأو .نمنزملا مح اهارأبم | نالف لاقبو.اوقرذت ىح فعضو رخاتسا مرام غاروأ

 تضلرأو ٠ ضرالا ىل 1 دعما انو الث ىح ماوا مال ود حدلا وابا تفكطت يا وردا يف ْنَس ٌ

1 
 ا

 ب جب ملف ماقا لجرلا ضيرت 5 0 حا ثا سيشلا | رومأب ع 0 سلر ر ج ةديدغلا يقاودلا ى ها 4

ناضبارأأو نع ءأف مس | ضبارلا *اًقعض | ليمفسي رلا#رسسر 520007 ةديدش يأ شيما ١
 ةشبخاو ١ 

 ةشبحاو ءارتلا يل نيضبارا لل مم مو | ةيجفلا: ةارملا 4 58 *:هريبك ةرما.سل | سيرو .ةغلاب - 1

 ا ةضيارأ 1 | * ر كو دصفب اللاو 100 مباع جرو : ذل ع | نان كما دولا دوقنعل إو عاهشلا سييرا | + ةسولا |

 0 | تملا دحإل 3 ثعبنأ ف ثني دحلا . قو ١ن زرارلا عون | ةيفكلاو ةيهادل او هربغ وأ :لأَ باصملاو بورضللا |

 أ ةحلا ة[يج يو قو - 1 طبهأ 0 الع اذ ةضلأ الا ساد ؛رأ ا*ىب دذالإ | رغصم سييرل اما اوءوريغوا لام نأ

00 

 ا ضم 0 اج د كلو هوم هءالضأا قى جأاسأ | هيشب تا | ةديبرلا د« هاما هيلع ب 0 2 دييرلا 4 لع 22

 3 بنا|

 ا ةضر# 4| شوا اخو ضير ةضي اردو ةاحوب ناكملاوا لجرلاو ا وون نئضؤراف ا ةبرقلا 30



 دبر 0

- 
 | - م 0 م

 ٠ 0 حاب رأ د دابَزل | طق اط ل أقيو ٠ دابزا | كتيبري ةينلا كم و
 اذن

 1 8 أ 2و 00 4 ١ . .ا 3 : ع
 *روفاكل | 4. باك حاب مس وهو حت ىلا 4مل 30 برض يبصلإو : ها هابر 37 هر كليا كثمبر الع قلعسا 5 ا

 ا ]ب 2

 ١ ريغدلا 2 كنل و ر ذلا درفلا د 00 حاب ١ 1 مانيل اللف هباوح ل هديب |

 ا 2 يدع
 1 ادوار 9 هيل رقلا نم ”عون ع 5 ا فراقللا | نع ةكير 7 00 ةيسيصم اكب هابي هنحاد نع بر

500111 2 

 ٠ 3 او 06 6 - أوٌرددم 1 ا 0 7 ف 0

 اذيطنلا حرا و ا 2 1 31 ١ ظ 00 .الا ير 1 59 ل 1 فاعص 0 . 0 |

 و نم لد ةحا ارملا يملا ل هغ |ةناك | سودا كفي لارا لصالا يف فو كسبح يذلا ظ

 ش ضرحلا عب 2 عئابلا طرتشي ن 2 ١ ابتفل ليضع يو ير ُ هو ل 5 .ثئابر ج ةعب دع 2 ٍ.برلا ةقيبرلا*«هنجاح نع 0

 ؛عرلا نيد مولع ءيش هيَ كرر ىرتشا 4 عمدت ناي“ ه0 دوندح رك ا م بةياكاذا 1 نا )

 | راع ةتبوتشا اجباذع كتب عئابل ١ لوتين ا مروصو هينا الا هوركذ يا ثئابرل أب ممملع دكار 8 ا

 ةمذلا ىلع عيبلاب ةماعلا دبع + ةفوردملا يو. اذا تيرا توُيركلا * ةالصلا نع مهر
 و ىلا املا وأ لوط 0 ١ لعراا ,لجرلا جرا اقيلب ن ناك جابر جرب رو جر سر ْ

 ةريح ةيغح 5-5 و 0 قماخلا] نم ناشلا | ا عش اهدل و ىلع ا ارا تجرتو .راصق نيني 31 ظ

 : يب ا ع طل ١ يب 000 هيمو © ةلي وُط قلقا ع 0 3 ايجابا اا +ةدالبلا ةجاب را ناير | غلا ملأ جالا

 |  اهدرجم نعد ,ا د 0 دوس دلص اهعليا و يذلا ينام خلا يجي كاد ةامعا ةينجقل ١ ةانخملا|
 ِ كو تناكا اهب 37 تقحرو 3 للا ا '* هلعف و اجا 31 رو .ةيدابلاو ةيرثلا

 |.يف ريسلا اهلءرسع افكر ليرلا يس لبالا تفغرو ثابن ٌناحيْرإلا# فيفخلا ريغصلا مردلا ورلد رلا|
 تدعق اذاضيبلا ّلع ةجاحدأ اك وشن ةماعل اوأ اكننكو فشتسأ اهوا 0 حرب هتراجت يف جر

 لئرلاو اتوب ةيراج صرخ لففرلا حرا#سنخبإ و هيلع | ذختا لجرلا جر# ترسخ ٌدض ةتراجخت تحيرو.#يار وف
 | درا لجرلاّء 22 دئادشلا يف عقو ديزو» فثاكت | لو لبق 2 لمح انالقو .هلزنم هي درفلا يا حام 1

 # عاجلا قم اهرطو 25 داع اب لع 66 بارك عبرا لجرلا < راد: 2 ماطعا ةفلرلا# ةكلس ىلع ةفارو٠ . عمسإ | ا

 ١ 37 : : يضل ا بمتلا 2 اال اعلا كقول 52 اهبلح ةقانلاو نيك هنأغ 6 |

 ”ةنيحأدتر و . ماقا دوب ديرب د اكابر جرلا دحاو أدو لعاف مس ١ رت لجراا حرتو |

 ىرتف تعر ضا اذا تاع تقر ىنعم 39 ةاشلا تدبر ةحارأ 1 د رحروذ ب يا جن 7 .راغصلا نالصفلل |

 اةنوادب دبرتو٠ ؟0برطوج) رماني داو عج راو وهو. .ابيف رب 0 راع .حنارلا ثنآوم

 ذايب زا ةوتللا د كير 0 -_- كي هاما وريغت <” 0 رودس أ ةرهاس 8 لونك يزاجلا دانسالا ا

 | 1 ناكروتلاو .«نوللا برا قاكا دانيا وابو ١ او لو اذّلا لوق ةنمو.عمرل اكردصمو حري امتسا حالا |
 ||«دئرإلا هيلا 1: تابن 0 املا كيد مل نزاخمنادبارلا يربنعلا بسعن اا(

 |أرملا نوت اهركتس ئااةادنر ةبناذ لاقي: ةركتملا كيرلا "حاير يغبا دحلا يرشأل يفإو
 || كير ج ةربغلا ىلا ثرول دب رلا ع رةرمجي ةطقنملا هل :كدوسلا معان نايزخ وهو يفرق كرتإو

 وأ رابغ هيش هيف فرت كنك انت ا 35 لاثيو اهنم بلت يتلا يثو رونسااك ب ”يومافلجل 0

0” 



 بز

 ديعلا او رحلاو بودر ااوبرلا ىلع

 ةبأب برا 4 ةنم مسالاور أاو.رم م هرأأ ف لق

 ىلاوا سايق ريغ ل برلا ىلا ةبن جتفلاب فون و

 ا ةرصبلا لاَ ةمسل ردا تاع

 كيروال يا لعفاال قام كيال نووي

 دلاو . بويزو بابرآ ج ةيحاص وا ةفهتسمو ةكلاب

 جاو! كفؤ اهراصعا فعل م 1 1 ةفالس ْ

 ةاو كلاب 2: ةنور 0_درم ناب ا تا ا

 0 اكس ناشطمك ارين 5 دق نم قع ب ل ةنئاورلاو

 الا ةدايزب ىلاعت اضن

 ا ك1 20 .اهركسب فيذقتلا هأي ابين غدملا هايلا| |

 ناشر لال يرو ايو سس

 ١ ةيودالان هدقع ام 1 ايلا ذيع تتر اإو هز سيصل ها رو بايو '

 | نم راخ امو. ل لمح وابل ١ ىلع ةلئاسلا ْ

 .ىلوالا ىداج مبا سارو: رينشلاو ايخبْركرافلا بال :

3 

 ر ةلرو برو تاه مو اودنلو نخب اهتيرو اهبذو

 فرح 3ك ةينفع نييمضإ بارو كلذك نوني

 2 ذك ازلا كح يف وهو ٠ تركب لع لالا 2

 هرب كلا نيك ضو ىلا 0 ىعم يدري ١

 5 | نع 00 اهناف ام اهقملت ل اذا 01 ا 0 يعل
 .ديز ماق اهروحن لاعفالا لع اطوخ دزومن ابلاغ لملا| |
 ١ ةزرعاشلا قوتك يلع ىف دقوأ|

 ءالغ ةنعطو ىراعل ناي ليفص و يفيسب ةبرض اي ْ

 ل 2 تك للا يف موق ةنمو٠ ليلفتلل اهعا روبشللاب ١

 سيل وهو ةفادصلا يف ك كل ثا دجوُي دق يا كفا | دلت ١

 ىأ امحانفاتا ى ًاريثكللل اهنا نليقو.بسنلا يف كيخاب أ

 ٍلاغت عضو ل اهنا ليقف ري ل داع ءال عضوت ْ 1

 ك7 ١ مالكلا قاد نه ن تاما ممل ها رينكتالو

 تدلو اذا ةاشأا رلا + بذعلا ليقو رينكلا هلا
 اعلاف جاتنل ١ ةقيدحتإو اضبا اهدلو تاماذإوأ |

 ل راقت اا ج ةبكحلا ةدقعلاو ةجاحاو ةمعنل او ١

 نابرل ١ »ع ةعابجلا بابرلا رخال تالا عدا :

 هيا غدؤلد ّينلا ذخاو: ةعاواو نيحألالا س

 هندخو كلا ني كلذ ٍلمفاو اج ا

 000 هللاب فراعلا هل ابل د ا | هتءارطو

 و9

 0 ف نم 0

 | هللا حل تبرلا ىلا يبو نم وه وا . ناعوجو ناسعنك
 ول .يلا ىلا ةيسن نايك ونل او فلالا

 ظ را * نيدألمل نفر 00 دلع ةلكاؤم

 لانكم

 و تنك كسا جلا قمتم 5

 رضاملا لاف

 معشر موقلا نا كلل
 د كرات يقال دوملا يي

 |[كيدحايفو٠ .ج ذم يف :كاةيبل و ىعاا اندلاع 1و

 ةلزنم لذد ةيوقونجلا 0 دوعب ثلا ةورع لس 1

 وا لبق يأ ١ ةبرلا يف نا لبق 2 اوخد ةموق رع «<ناف

 ول "مص يثو مهداع 1 امل دبع! تالل ١ ىلد لذدي

 ظ ”حورق نيدلوملا دنع ةيرلاو» ةنوديعي اوناك ىثنا د !

 وأ ةرجتو كابن ةبرا إو ٠ ل افطالا هوجو يف رشننت ةئيبخ

 |ةرشع 0 فاووقرأ ج ةريثكل ا ةعاجلاو هيرو

 الع و رت لا نك للا وكل طل

 ا نيب :برلأ دحأو ايرلا «ةدعفلأ يذو ةرخالا ىداج مسأ

 مو باب رلا ىلا مرار ا

 *وريغ نم لجرلا ةأ ا بولا د .ا؟ةيض ةايحا

 و بك سابق رش لق راقب فول
 |بيرلا كت تايطالا ل نم ةيبويرلا معو, . برلا نمسا

 لحرس رادار كلكلو برأ جدال بوبرملا

 || ةجوزلا تنبو ةنضاخلا ةبسرلا + آلا جوزو ,هريغ 5

 | ضرالا برا * بئابر ج اهنبلل تييلا يف ٌرُد ةاشلاو

 |.سانلا عجيل ج رلاو ةماقالا ناكمو لإ أو تابنلا ةريثكلا

 ظ م كا اا ملا ةريث كلا ضرالا باير و

 |تالوبمملا ي تاجنألا تاب 00

 | ليوا ترم كرم رز لاقي برا
 !بوبرملاو .كطلا ان سل تاكل ع بوث لاقي اك

 ا كولملاو ىرملا



 5 ابر
| 

 لل يفو ل نإيع ١١ يف اهمكلو كاع 8 كوفلي

 رصبلاب ةدهاشلا ة هب را تانفيرعتل | قو. 6 جرام

 يءرلا* ىمتنا .ة رخال يف ةااودلا ُْ ٍِي اال

 مادا نم بلو يح اريكللو آم فو حر 54

 د كا نم يعرف هي 14 امو. عاب 0 و ١ ةيظعل ١

 ١ لقت ةيؤرا | برا «ةيسح وارظملا ير 00 يي

 ع طا راوخ»# كيؤال اع ىا ك كتير ىلع هلل دولا

 ا ١ 0١
 .٠ هي ردج

 0 يءاراإو.ىرو يف ةبرتلإو 1 100001 5 00

 اب عمسو ىأرم ينم وهو رظملا
 هيلا رمدصو عا هيفرظأ ١ لع

 و

 هداج لوف هنموأ

 ىوعأ لدنجلا ةعوح 1 3 3

 . ا نار كس

 هو داس نم ىا 0 |

 ساروأ

 تبدو هسا رانك ا 0 .نطاب ىلع لدي ةرهاظ

 دقو مل 7 مسا وهو هريغو رولا ن 2 افلا نلت

 ارو ايليمو ءارم جهرظتم لانج يذلا ناكل رستم |

 نوكلا|
 ةغل ُبَرلاو .كبُر يف تاغل ترو برو برو

 تبول ْى
 نإ

 ادد

 نم تل نانو هيشم يف لقاثت

 راض و داعي فرك اا لعوب ماعط لك |

 .ه4ل ثرتكآ لو هب تلعام يا امو: مل ةكيبر ْ

 .ةنع ايللجإ امامز تايلدكب عد طبل - 0 |

 ِي ٌيءارغطلا نبدلا دهم ريزولا لوق ةنمو ظ

 يد ا يثلاو . عقتراو

 لجرلا 7 0

 ةايطتاوا رمال كودشر ليو

 لما عم ىعرت نا كي يأن اف
 روزا ناوج هلو ف ظنح !لزلط صرخ عاام كرا
 ةرععلا ةمافملا يف

 نكضلت ََ ؛ ربحا ىلع ع عفرأ

 ار

 ارظنلا 0 0 كبوقت 4 معؤحلا ليوط ىا 4 0س

 3 2 ع -

 ٍِك تأ ارد هلوهحم نع 0 نإ ةنمو. ةنسح وأ م

 ا كريس اضاف رسل
 رابظتسا م ريع ند 00 أبيف

 رم 2 از ل
 هَ ةاقثأو هردد> ةابار . ها 0 عل كرت

 رك
8 

 ع ةبقأر

 .اهالع ةأبركإو؛ مل ةميبر ناك 1 دوب
 ١) ةعترا ]مد نم ةواذالا أولا + فوشا لج ىلتوا

 ايابر ج ةعيلطلا ةّئيرلا * يرهوهملا نع ةعيلطلاةيرلا
 ك1 لاقي ةنمو . ةيف رمل ًايرئاو دأب را 1

 ا

 آس

 ةاقرملا 8 71 ابرمويق ؛ تغقي: يذلا ئزابلا |.

 ا مهساس موقلاو٠ كلي رم 7 ٌيشلاَببَر |

 أ[ ماقإو مزل ناكملابو .اهداز ةيسعنلا ترو .مقوف ناكو

 ؤ مهل اب رواد قرلاو» ةييط نهدلإو .ةعاو ةيلصا رمالاو ١

 | ك0 ةتيروا كردا تح ءابر يصلاوب تنْرل ان. خير رةغل

 ' يع برقؤا تعضو اراها ترو: هيف ةغل ايلا
 .كردا ىتح أير ةهنرعو اا ئيعللا ببر * * ةدالولا ظ

 ا براو.هب ماذإو ةمزا ابابر ا ناكملاب 57 ةبيط ا

 ظ 58 هنا
 ا ن ص »

 ْ ال1 1 ىكعابانترا مسا 5 اردا ىتح د ما. رّجصلاو

 < هك

 : و اببرت َضرالاو َلِجرلا 50 ١ اند ةنم

 ” باب هاا بالا آر 1 نزلا مالا جوز ةفارلا

 [|باحتل ا نود هارت يذلا باح ا وا ضيبالا بامعتا |
 || اهب بّرضي وط ةلآو . ذوسا وا ضيبا نوكيو ىلعالا
 00 ا دل لك سل ربا حدب بنانتلاو
 || رودعلاو دبحلا بايرلإو .ابدإو ًالقع ٌياضنإو اهجو
 |( رزة معدبا اولخدا مهنال ةبض ةآيحاو باعجالاو
 || ةبابرلا»# بر مهمدحاولا اوعتتيا اوهيرتممالوا اودفاعتو

 طبخ وا ماهسلا ةعاجو دبعلإو ةكلملاو ٌبمَرلا نم ثمسا
 [|دب لك فا يتنل سوا اهتز يع ةقرشر ا اهلا يدعم
 "| وبحاص يف هل نوكي حدف نس. دحي الكل حادنلا جرخم

 ٠ ىاطيال كاع لمادا 1 مالل اب اورعم ترا + 0

 هيف رواظنم انه نأ رهاظلاو لوقا :لوف 007 هراخ لع

ع الف ديعلا مالب تقيرعتلا ىلا
 ١ مالب بئيرعتلا هع 

 رعاشلا لت رس س

 دي دف كا غتر ةبز اياطع ةزاو

 وا



2 

 يأذن
37 

 يار

 : اهدعب يذلا "7 فردغ نيبو ام نينكلا 1 5 3 1

 باذعلا هب سانلا ىرا يا:نالفب هلل اىرأ بر ءلا لوقثوأ |

 ىءارتو .اهيف رظن اإل قو ٠ هاربل هل '

 بيسي تايطتلب بياع < 707 م -

 سل و ي» ياس مح نيس بوم ج7 7

 مدل 5 4 ما اع 1 ارو .كالطإز ظ

 رظن ياش ةارملا 2

 ةيازلا كن

 ل . 2 1

 ءارعشلا ةروس 2 ةغمؤ“ اضع ما ار موألاو .أهيف

 1 نم رن دكدمحم قو ناعما ىعارت موبوأ||

 امهاران ىءارت ال لاق هللا لوسر ايت. لق كرشمر ملسم
 ثيح ةلزنم ةنع دعابتي لب كرشملاو ملسلارواجتال يا
 كردملا ةمس ملاملا مستيال ليقوءاهار امارات دقواولا

 ىدحا تمم ىءارتت ىءارت لداو.4ب هبشقي الو

 لصح. دق لفثلا ن نال نيرثكالا دنع .ةيئاقلا شو نيتأنلا

 ادق ىلوالاو هم

 يلا الكا رس ماعلا هضوبط لدغلا ىءأرثو ٠ ىنملا
 اذه تان كتف ولفذ 46 راضألا تب تبلل

 رعاشلا لوف هنمو ”مادل ىذا 1

 مصمم همام همك صل 2 7-22-222 2 #7 2 ا بج ص

01 2 

 رايصار ١ ثءا زمول قىادعشس ةيذع

 0 و ةنود رد يي يل

 هيف ا رظن رمالا انيأت 'رأو ١ كبف انرظن رهالا قل انيعارتو ا

 ار. وعجل ةزتسا ةارتشإو انت كلن وبن كك
 لءاف مسإو رظانلا يءارلا *”هراشتسإو ةتيؤر ىعدتسإو
 ءالننلا يبا زيشلا كؤق ةعمو : ةنر باّضا اذان
 ”يرعملا

 !ٍ نكب لو هآر تحت نونكف رحو
 ظلام مسرلا موبو لادب

 تيقن فكر وصل اهون ووو فاما
 ا نم هر ةنانسب بيصي لجرأ

 نم مسالاو ىدار ردصم هللا + ةنيسج نارا
 0 اطخالو» لاقل هيلا نم: لهاتدل 7
 ىهو: هيف هللا ريغ ةظجالاب 3 هلا يف صالخإلا كرت وهوا

 نا ةعمسا |و ءاَمِرلا نيب قرذلإو .ريغلا ةءارإل ريخا لعف
 طوقو ٠ لوفلا يف نوكت دا عنا ىف نوكي هائرلا

 داكر”موق طوقو ٠ نيدلا يأر يف :ؤاهز يا فلا ها رم

 هر سب

| 

 رافسارخآ ايؤرل او. بلقلاب اأو نيعلاب ةيقدو.مانملاب | م

 ذا قما
 قلل

 نطابلا يف يدنع ام فالخي اًرهاظن يادار كللذ تلعف

 ياهلا لوف ةنمو

 هن 3 هدف كيرا

 ااذاف راع كناف هب تفشل

 أ + ظنللا ةسالل هلا ىلا ةزملا ملا واردت

 |ةدقعإو ناسنالا ةاترا اه ئأ را +«ةيؤرلا ريثكلا هكا | ل

 راو كلا القلاب ارأ 1 جٍيذاشعاليا اذكيبأر لونل

 7 مثيرا ىلع - لو يرو ئَرو لدالا 9 ياةرإو

 أ الملا ىلواإو قفل ةروهشملا يف ةدو حلا ةارالإو

 ثا أ نعم نالت تلو. يأ ذا ىلع م تا يقزلاو

 ظ 1 نيح يا فرو 6-00 ني أ لاقي ةنمو

 | ومب يأرلا :ليعتسيو .وبف صفشل ا ىَري الف مالظلا
 عادلا لوقا ودل قاةباضالا

 ار الا كلانا

 اينركر اف افظل تلرالف
 ظ م ةاولوتب مدل نئارنللا فاض: قارا اهنامإو
 ءو .رظنملا يثرلإو .ارثا وا اتيدح هيف نودجيال ام يف

 ري عفان ارا هيرو اناثاى حا 0 ةروس يف

 |ئرلا نم هنأ ىلع و ١ ءافدأو كب ةزهلا بلق لع و

 ظ كلا ايلا عيت ارك الرو“ 7 ها نياوح فلا

 ا هَ 0 - 2
 ا فخم ةزمل ١ فذ ايرّئرفو. ةزم/ | ىلع ”أبلا مدفن يا

 .|ةكآر ههجو ىلع ملوق * ةّئيطا وهو ّي 0 ءايلا

 ا :آنلا فذحي يوت اهيل ةبسنلأو نييثو تابثكوُ نوثرو

 || يف ةنبار ام ايقرلا *«نايقلا ىلع اوإو ةنولقم ءابلا دزو
 اهناريغ ةيؤرا 0 !١ ظايلكلا فو“ ١ى ور جشلمانم

 يا لو امنيب اقرف : مودل | يف نوكي امي 5 هداف

 در
 يا ايارو انور نِح نايح هو 8 دي دمنا ديلا بتاكل

 ظ رظنل | ةيقدل |* هذ لان 6 . كش لاقو. "ر مهوب كلذكو 10 مضعب لباني يااا[

- 2722099 
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 8 مك

0 

 ظ ضم رابغ ن لق ف 7

 | ا ير اهيف لحدالاو ناويحلا ن

 0 تاع ر جاهونو وع يد و هاا



 | عمتجاف ةدداوةلك اهتمرب ةرابعلا |ولعج دق مو . ةفطاعلا مارا« باعللا, اول ** اور جاتمزال !١اهدلو ىلع

 لاا لق ركب وفوز كرك: ليرحلا هي نيا ىظرا رثرلااو وبل و ندم ظ

 دلع ىردا فله الجرات ىلا ىو لما لعهتااو | ةحأر #11 تسالا هعْرلاو ٠ةيناكملا د بلقلا ىلع مانافأ

 اس اد اعجاب ذخرا ف ناينعسالا فرح (هلعيؤ فانك 1 اهيلع واني يلا يو.ةيغا نرخ
 ريالا لوك ملول ف يل اانناك رخآ صخش ىلا ايقع قاابا بالا صا ا

 ةلحدت قانا لكي ةفانيحتاللا ا ع ةقانلا فطعت اكابسبال لد ةنطعت |

  ٌرادلا |« بابلا اذه دمب ىرتايف هب ةيفاثالا ورا *« واول اب ةلمو رلا باوصلا وا ةارغلا |
 0 ل دفع هواك يقع ىاريخاولكلا ب فو | اط داول اكةنال ال دارلا مارت اهنا ىلعأ

 ( عراضملا يا ) ىرا عبسي لو . ليعافم هانا ىدعتي رظن اًناّيرو ةباَرو اأو وله ل
 الأ لاكي هيجل .كيررع نمو ا ثنا اديمزلال نك ااا ىنعمب اكمل كتف ع ىري 1 لاما لوم علا ١

 ”يءاطلا مام يلا لوف ةنمو . ىهتنا . اذكه الا ةزمل ١ هاقبا زوبجالو ءءارلا ىلا اهكرح تآنثو اهيفخت |
 ع هى 2 ا .

 يع لالضلا يف اهاَرأ الدب اهب يبا يننا ىلَس نظنو رعاشلا لوتكرمتلا اليو 5

 كلل يلق فايز ل قا ويوفا غامر ولست دقفا دي رهدلإو ثيقال ام رم لأ
 كيزيلاوا لوف ةنمر ءاهوحنو مازاورابا يفك ٠ خمس ىلا عقلا لدلك ظ
 اء الا كلم عسا ََلَخال هاربر لوقل اضيارمالا يفو هلك حراضملا يف راج اهفذحو|

 اهنأه كلا لقي 7 كلفن هر »8 ١ لصالا ىلع هع اذاو. يول ير ا 0 |

 ”يرك كنا فرع 00 كم عما دخل[ لالا | يضاملا نامرملا ف ذجوعملا ىف اقواخاو د لوقت ظ

 كلل عحسف ةرخانفلا كللسفن ى 1 لاا لكيطمت ةعببر يلا نب ريع لوق ةنمو .كرشلاريمخل | 3
 ياوهىأرف ذآ 0 كنس ءاهباطي ملواهتعا عولوخملا

 ا ارلاو. نت ةئلر باصا اًنالف ا 7 3 'مرالدقؤن هدقوا | عاب 000 | تبر له حاص

 تضرعو هلع انا ام فالخ للعةنيراةيئرتةتبأر * اه 37 | ربالهلا ُ ىرو 1 ةلعرالا ُْ َ

 ىلعفترا ةاءارم ةقيمارو:اهيفرظنيل هل اهتسبحوا هيلع ةآرملا | جَبأَرأو اهنيأرإو كَتبَأَرأ ثيدتحلا يفو . تيأر له يا
 ثنو تيكا هنر واش 1 ةنبأ رد ةتلباق و هيباع انا ا 0 | يف و ربخأويف حل اريخاويف رخل 1 بل 2 هلأ 1 وقل :تايكامر

 ةقاوملا تيتو هلع | راض هزل كآزأو.يناريو مارا | فاكلاو ةخاوعتم مدل و يراكلالا مايفتسالل نيف ةزملاو 5
 اهلا قم ئاير ةلراصو:ةآرملا 1 ل داو لض هوجو يف ةزش نمنع | رو يمل دكا أ باطخ فرح

 !رظبل | لاف هييناجح كت ارجو هكر ىكتش ثَأَو ةعيسو 2 ر لعو 0-0 رعاش ١١: لوقفة ةجهإوب٠ كلكم اولاتف ,قييفلا ْ

 ريعبتأو.ذ هئاَي و يا هاو هز 1 ءاهقفلا صضعإ يأر عمو ظ ىح مالك كنولم 1 ىلع 5

 ْ رفا تاوذريغ نم لما او 4 ا ّع طخ ل 1 ل و ىلع يهنأ

 هر 87 7 هي( ةنيبئساو ل |اهعرض يف يور عب عبسلا اذ |.الف . بهعتلا دنع لاقل ةلك انك ىلا 50 7 ْ

 يفثو رموبف 4 هيف راضي هلي ربو 8"ارإ | |[ هيرل 10 هانأو خراضم لصالا يف راو 0000 يتلو اع

 ا اواي قارب يرب لمان كارا 5 لحداو .ةيرْم قم نانسي يفنلل انه داوأأ اوغلا ةدئاز امو: يبلظااذجا ظ

 ةزهلا تنرذح مث ا ءاراا ىلا : ةزمل ١ مكر حاولا ا هاولا اذ ماهتنلالا ةزها 7-5 رماه يراك ماهغتسالا |

 2-7 226252 قل - دخل حصا



 كفر

 1 1 عئاب سال «سّأرلا ميظعلا ناو 2
 يلا سوو لوقن ة هم اعلاو. . لقبلا عئابلا

 سوّؤر كي

 0 هيب ةجيكرلا *«ةزلورما 55 دشلا سيرلا * هساريف

 ام جاهريغو ريد دلا سب ركل زج :ركممادقمو

 هل سيرا 1

 سدرو ٠ بطلا مع ْ 3 وناقلا !١ بانك بحاص ٠

 !|+«الطتما ٠ ةلالاوهةنال قطنملا| |
 ةعبرا ء يامال كن هوم 0 ةاضعالاو. رس را ثنومأ| ٠

 ٌّىراخي | ا نب 5 دكيح ن“ . وتلا

 ةسيئر نع نه 0 ةصاعل أه

 + ضصشلا غار ند ةسيئر ْ

 ثريح نم سيئر عبارللو ن 00 ع 0 ١

 ل أمي 2 ؛المتلا يا عودلا دقن دقفا

 دب ب دوالا يلاعا نم اورلا كلا 1 355 ةيسكرلا اط ْ

 ع ا سو علو أهدرخم 5-07 ٠ ةمدقتملاو |

 هلابن تعلو م اس ليال
 2 ار قنالاو 5 0 ملغملا س ارا *+املبق يأ ْ

 ب النازل .لاتقلا ُِ فال كَ 1 ظ

 ه.دنل يف سأري يذلا و | ةاراجلا ىف ليفحلا سوؤر مضلل ١

 ى 0

 يار يف الا قرط هل 4 ع ميد هةيسو َ

 ا وم سبل كّصم يرمي ١ ا 1 5 2

 خو! لاولا تر الب الا 0 ارااو. .سيئارع سوؤرو ا ١

 يذلاو س.ئرلا ةطلس تح ذاك ماسر دسالا |!

 ودل ارلا مكلف رع هسأر يي هدوم

263 

 افاد كش فنئَرو ف 2 كب ىلاعت هل ل 5

 ا ا فرم
 فور وافئروفوورو فا تي ةفار فوري فوروأ

 7 9 ١

 . ةمحرلا قرا يق وا ةمحرلا نم دشا ةفارلا وا .ثفئاروأ |

 كاملا كيلا لصوب 4 ب ديكلا ف 1

 ىلا 0 تال 0 ١١ ةضافا را

 5 ةفأ ةارلاو ةكزتلا كأن نم ةهحرأ اذ باوقلا

 نركت افا ف1

 07 اذن
 و -

 باب ن

 | .ًالاقرطال هبل يذلا لبالا نم سوُوَرْلا *سارلا عج

 خيش إو .رصقلاب ىعآر جابس از اعيطا قا قفا ها ٠

 قيراط

 ١١ ىلوالا ةتلفلل ل اقيو-نايتنألاو دكلا و غامدل |وبلقلايقوأأ
8 

 ا امنودب هدو>و نأ ىنعم ىلع

- 
١ 31 7 

 مار

 رطم أهدبعب ل كد نوضلا ةلازأو

 ريرج لاق رم ٠ اك تئارلإو فوؤرلاو كولو

 د ادن 5 علا ىر

 ا
 <-كأأ 9 اور 2 دلاولا ا اوك

 لأ 17 اس لوم بقل و ارتكراردا

 نزو ىلع لوُواَرْا * اهنأنما ترك ؟نالنرل تن لًارتساو

 تع ايزلا لوعاف

 انلادلو لأ َرلا «ةباعل د |سرفلا ديز لاو

 #ةب ايعل و ا شرفلا 58 هادا اسلا

ٍُ 

 ودا كليب ل11 قطا وازالة اوهنألا
 56 اهملوَح دا رمالا ىشم

 لا 3 5 00 ٠

 .ماعنأ | مارا نسر نم ءا_موأطب يي ١ ةراجك | نأك يا |

 ا سي اوان وما بكرك ضيا لارا او
 انو تفاذ ذ يا ةائرم

 1 لك 3 1

 325 اوهفلاو ملا

 تنطع ا ةقانلاو . ءريلل مضنا 5

 دب 0 مادو 3 دو وود 7

 انماوعل اذا لفك

 لَ يلا ايف 0 4
 - 2 هع

5 
 ل

 | ةيبنجالا ة ةعض ا نأ يا موث 1 مآ نم ريخ ِموُوَر ل 5

 ىلا رع لا ليضنت 3 ىتعت الو اهدلو

 مز + كانع ىخاغتي يذلا بسماي بعام ١/ ىلع كلوب ا م

 |ى» اء حرت او كو :اهدلو ربغ ىلع امطعأ را ةقانل ا

 .ةهرح "ا ر.الا ىلع النو اي ملف ياو ارب ىأ ير

2-2 3 
 فطاعل | ةقانلا ١ ةّئارا او تارا اه هيلع حرتام ور: ةمارتو

 | نىركملا عفد يف م ةصوصخعةجحر فة ام نارا .ةيلخملا |

 م

 ْ ةفوار َفَوارو ةفءارم كاب هلل فعءار * ىوتنأ لهثأو
523 

 فورا ح د-رأأ لجرلاو رفا فارأآ | + فار ىعمب ا

 وحول
 2 6 ا

 | وهو لائرو ةلائرو لثوار ج ةلأر ىفتالاو

 ا 0 قو ٠ اجو نعم كفا 3 ره كفوا * موور 3

 ا نم ل يي ١ مالا نم لضنا ابعي و ىلع 0 يي 11



 كرتف .رمعلا يف اط تايواسملا يراولا

 ةفد ترم هل« ةديصق نم تيبلاانال هايل ا ةلمجو ديرلا قه

 'ةدارلا# ةرهشلا خرفو ىيضلا اًضيا دّيِرلاَو .ةيلاو واولاب
 .ةنسحلا ةباشلا ديت ةدْوُوَرْأأو ة د

 يامل اهضيا ةدؤرلاو

 لعل ا
 رب 8 مث ةيدا ديعفرولا ةءاقملا ش1 يردر لو ةنمو .رظنلا

 . اهرادإو هينيع اتلك كح يا ساو رادو هني رك |

 ارو | ةابظلإو .ةارملا يف ترظن ١ اهييباستك ماما كاراروأا
 اعد ياراإو . اعل با ارسل آو باوسلا|و 1 ذاب تصيصبأ/

 ١ اذا ءارلا فرحي درت لجرلاو. 3 1 هلوتب معلا ||

 0 ةقوبم ةكرأ رو أر وَ اور 0 1
 ال وهو .اهريدي ناك ةانيع تأرأر رديزوبا لاق ظ

 لكعف نزو ىلع نيملا |

 ر روك ار سور: لجرلا َسو نسور

 ا ماب أى بر ناكاشتإ 3 ةسائر ر مسرب

 هللا |

 0و امك ١ هاو لح كد 31

00 

 وغلا 0
50 

 00 1 0 ارث هةسار 37 7 كلصا 6 ةسارب

 انيزسانراو او .اسيئرراص اساّعترا ل ١ |واس رت 58 ْ
 دب ضرالا ىلإ !بصتخو ةبقرل اب. ذحالا ةلضإو ةلعشأ |
 اقدمت وو. ناسنالا ىاهذاعأ 4 هولا 0 امسأولا|
 داريو ىلظيو ٠ اينلك قاس لاقل نير ةناورجحلا اشف

 لاخلا 010 ٌدَرِيف هيف صرال أضرق كيسا اهسوؤرب ظ

 اورثكاذ 3 مونلاو مونلا ديسو عويس : لك ىلع فيأ 9 لاو

 قلطي دقو.ثيزع ءثينك طهر يأ دم لاي .اوزعوأ

 فرشا مسأب لكلل ة ةيوسا ناسنالا تاذدب دارتو خمار |

 ٍض و3 نم كلذ وع و قنعلاو هج ادا ةيقر 0 ُِ كا ازجا |

 اك او :قادعالا كلاام

 ةئامو منغلا نعم سوؤر ةرشعك يثاوألا ِ 5 0 اذه 0

 وهو ٌةَحو 3 ١ مّركو ةبقر اري ا

7 

 يبنملا لوق كلذ نمو. طف واولاب | | نم الخاد ُِ أمو ةدعاقلاو ةعبرالا نأ اردحناو تي دلل هب ْ

 2 رعب ع 0|(
 هل انك اا قرانا لأ ىلع كانو قيبارغل 0 ءيبشلا مراو بك إو لا |

 اًسوُرلا 1 مو.سلا تفَرافر 00 وأ د ازككدلختاو لاو نال ند ن نايدجاو تى غل | أ

 كونا سو ورم ل هل ١) لعاف نزو لع سيئارلا | ةرشع ينضرفأ ا ينشر شرا جرعات تلك

 1 لا * ةويندلاو ةنب اذا ءائرلا عجواملذلإو 21 دا

 -_- ١ كذا لبان ف كل اها دنعسأر ا
 رر

 1 ةعيانرم رضرا نس“ ءوأا كيج 0 نمفليغجا 5 كو

 دنعلئا.ملا سوو رو حاصلا < ءاجرا !ساركر جل ايفلخاد
 عع ور رو و كي ةيعشتلا عورفل ١نود اك ءايرمرو#

 0 لضناب تيصأو ف كير اس يارسأرل 1 ى كلتمإ

 مق وهوا سار || يف ةبرض يف مهدت كيفما

 ةادتبا ي كالذ تاعفو ٠ معجب 15 ياه هيشارن اذاكر

 نم 06 5 رهشلا س

 كيلا دنع مرت 00 أمم هريس لوادر

 ا 0 اع سارو. :ىراضتلا 00

 ةربالا س سارو» هجرخ ى
 يف نمل اوه ء 1 ساونا سا ام

 ةناوا يف لصحس ام 0 مقدت يف ينل ا هار دل اكل |

 لالا لصا ىلع ع م دنع داطيو.اهوحنو 6 00

 ا 1 1 0 0 دقع م

 كا و

 1 1000 م ا 5 1 .ارلا 1

 لا لاجتسا لعُيو . خرفالاو نانولا تاحالطصا
 ةيرجحا ةمافملا يف يريرلا لوق ةنمو.ةزهلا نود فلالاب

 0 اذ لف ريب نأ لفن كتتلر ترر.( دف كانا

 سور ديف لايف سوؤر : ىلع هعجج نم ةزمأأ فدع

 ارو. ورع 00 هيلا درط 1

 ار كلل 5 0 ةفر اك اعلا نم

000 

 50 ا يل

 .ةدايسلإو ةطلسا ةسارلا*هلوا را ىلع ياكر ءاسائر ىلع

 ةلباقم يف ةينيدلا ةطاسلا ىلع نبدا اوم دنع ىلطأ دقو

 ميا رلا وذو. 10 تلا ةيلسلا

 5 جوباع

 يفاسيتر ناك ن

 *جرلار سأ تر يا 1 ةجنو. 0



 301000 ب ل لل لل لاير وص (
 ديل 00 نيرا د ددالا

500 
 هشبتحو ةاهد ن م ىأ| |ةيناربعلاب يب يفابملا فورح رح نمرشاعلا فحل ياا 1

 للا 06 اع د و 0 دع نسير :و شر 0 4 را كلذ اهانعم ةيادلكلاو داش كابوس |

 يارس فرج عب 0 ٍٍ 527 .سارلا هيشن ينل ةخللا يف اهروصأ
 3 ١ 2 ا ليقو كالا مولا ددعلا نم نيتتام نع را |

 0 اا ا مو ب مع مق رو نر عدصلا بأر
 دابع نإ ْ نر رح يف حاز 0 فردا

 ال ب ل الط ناكناولرلا نحل
 ْ : 7 سرافل اب هر ردود ىَأت هب نأف ]

 يال ته اداكت 1 دأنرإ 0 مك دأ ارتسدأر رناف ك ارو كات د دن نع دعقت ال ياأ

 يفت هايرلا# . ةدعر 00 ١ 5 اردو . ةمعل درو كعنن ىلع ٌرداق هنال ع 2 و دست هب كرولا

 ْ ا أو ىودلا ىشلاف 0 ا فوذ# ناش روض نا مسأو

 || ىعتل | دئار ةقيقل لوقن . *هعافترا ما م مو رس ترو مالكلا مسا مل كل ذ الواو
 سل | عافنرا تقو ىن ضنا دتا نوال تقو يا 0 ٍ ا ردا 5000 تع ضرالا تيب

 اهل لاقيو ايلا لف لوالا سنخلا يف ءوضلا أ سا اىإ مضلا 54 لاف را را #31 دك عع راي

 ١ لصإو ةنسحلا املا "دق! او دا ّارلا * ضيا راهتلا ةفانغا مدنا 1 م لاعف 2 ا د« لالا نع وعيسأا| ْ

 |( باوصااوا تابنلا 0 0 روت يللا ج ةانالا 0 هوس نم ةعطلا هيلا لح

 ا[ ةنمو“ هدئار ىف 0 0 نء بطرلا يا اهالخا

 : فحسم مديصت» 7-7: ا ببي ا

 ةقينح» نا بد ورانا جاوا نب ةبور ىم اهبو 2 بائرأ

 معلا ةيمال ىف رتل سدلا ع رت لوقا فلل هللا ن هك ل رو ثيل

 1 جرش الو يدجتو اريخا يدجت مر يعبضلا ةورع هت ع ا . جاجتلاب |

 أ كسا ل ملا ار لال ,ىرخغ 0 ءانعب أو وه امن يييدوحا وي ءةبْوُزَأ
 | ا

1 
ْ 

| 

 ةعاسلا 0 نم هنااا ةعاسلا وه دأ أرلا ليقف 2 ٍ لهل [مهامو رئاخلا نولل | ةبْوَر را ١١ الملا نإ
 0 او ةلوهسلا يا ةدونلا 3 وراه .اهدعب يتلا ع ص اذاهيطتردلل ف حدنل فم طاغي لبلاك | |

 00 دول 8 ١ دؤرلاب كياع 0 بأت 0 ار +« نا

 0 كاك مب )ل ارو لبق 2 0 53 يِدْئِر 5 3 . هناك هداج يف اةكتم ىثم لجرا البار ١!

 ٍ ع 0 0 0 ا

 0ا011110 ااا ا ا ل

 ض0"

 ا اهدي عردلا رس 98 بو ني 3 2

 يرن لنلا ةسبلت يذلا صيهللا ري - ةتبومم اوسبلا يأ مك اذ لعفو. .ردصم ها را لسا لآ

 وعم



 ميد

 ىلا اني رءدق ءيش لك ىلع هللا نا هلوقو .٠ لطابلا

 نم لوعفم مسأ 3 اذكاو دا 5 ىلا 4 هلو

 يو ملا 4 اا ضورعلا 2 نم أ اذالإ كل |

 0 (نوها هاباور يقو )وقل ا 1 لّدملا

 د وطيا كلل عردو .ا,قهح نمر" 'يفو نات

 ضبا لي فلبإأت لد هلا لإ 20 ءارإ

 نءو:ليذلا ليوطلا

 فيعض رطم م

 ناقل
 ىوتسي ليذلا ليوطلا

 ااوركذملا بف

20 

 امو.للاذا

 ارعشلا ثايبا
 '.اًهنا ةروكذملا ةدابزلا ةقحل ام

 | رطل اهباضا ةليذفم تضرإو
 وهغ ةسفخلا ءامسالا بارعا| :

 ا ليدل

 مادو اعذ ةيرذي ةماذ

56 

 ظ مذلاو ثيعلا مالو ميدل
 ش اذ يف كنب ذو نيذ بسلا ذلا

 ا عب ا اللف .٠ طقف ةيبرقلا ةثنوأل رةراشا مسأ ( يزذ ْ

 مهل مت الو قد الو ةديعبلا ىلا الو ةطسودملاىلا

 ثيح فيراصتلا هذه ْيف لاعتساب اوفتكا ٠

 .كلذوحنو ناتو كلتو كيت اولاق

 ىنعمب يأ !قادلع مالكلا رم دقو

 ىذو.ر ا ااا ِ 2

 ا 1
 ا

 ظ
 اأ-ممرعي ند لاف ةلوصوأ

 لام يذ ٍلجرب كرام

 عابلا يذ ٍلجرلابو

 كادوا :ذ * ةمالغأ

 ريغصلا كل 8

 كلذو كاذواذ ”مِذموهف ةمذو باع
 (اذ عجار)|* مويدمو

0 

 ل اذلاث اب <
 باب هيلبو

 34 ءارلا 3
 ل

 0 لع

"1 

 ص011 ل



 لبذ

 عيبا

 تاذاف اماما

 ئركبلا ةلعلا نإ ف ا تالا نضضرالا ىلع هليذ رش 1

 ”َ ا

 نبا ةدييأ او ىلإ اذا كلا

 ظ ل ل 0

 ١١ ليوطلا اهنذ ناكف اهيشم يس ترتخت ةتقان نا لوفي
 لا تلزم ةقالار ارا كلاوو تترك ل

 لاغو هبنذب ناوي

 | ةليذ * مهل ريغ طسبنا وا طسبنا نالف ىلا ٌنالفو

 اهلين فايف بنك ةنم صلال ذو. ايزل لمجال َك

 ةلاذا لاذإو ًالايذا | بمونلا ليذإو .اهيف ام لع هذا

 مالغلإو.ءاطزها ةقانلإو ةآرلا لاذإو«:ليذ لرا
 ةنأ ثيدحت ا ةيو .هيلع مايفلا نسي لو ةناها سرفلاو
 :اهيلع ليكاو لملاب اهناهنما هسا لوخلا ةلاذا نع ىلا

 .رتخت ًاليذت ثالف ليذتو .ةبلسرا اهباقتةرلاتلا ١
 لئانلا# تعضاو :ًالياذت هلا ت تايانتو» لاذ ىنعءهيلإو

 لئاذ 3 عردو٠ ليذ وذ يأ لئاذل سرفو. لعاف مسأ

 مكس جاو ؛يئايبذلا ةغبانلا لاق ٠ ليذلا ةليوط ةلئاذوأا

 اهبر ع

 21 تعضاوت هلا هو. ناه

 ثنم ةلئاذلا# لوط عم سيطلق بقر يا لئاذولَحوأ |
 لكرخا لبّذلا * ليذلا ةليوط ةلئاذ غردو .لئانلا| |

 .ح ام بوذلاو رازالا نمو .ةفيعحتلا ليذ ةنمو هيأ
 | ةنمو :رورك عمات ال ا جيرلا نمو ْ

 رعاشلا لوا

 نم تييشوافرشاةينللا اذإو |

 ربع رع ١ كا

 |١ انيدح نيا وصلا اريضه "5

 رت نالخو» كليدةراض البخت سرت

0100 

 روثل اوهو لايذل إو شحولا ةركلا

« - 3-24 0 
 ا | . ميخرتلا أب نم دوف نب ناهلَس ىنعي لئاذكاضق لك

 راو رولا ايصلا ليذ نع عوفر»

 ليذ

 لايت عسل نارام ومو مرفأ . ليذلاو اوت 30 7 جّرسلا مكي ال نم عايذملا
 .ةلامرثكو ة ةلاك تاخ هذ لاطو. لقا 00

 درر لوق ني وع ل لبذل نيرا وهوا لئاقلا ثلا نايشإلا 12تكركلا
 مع دل مراحل حر كا

 اح فيكف

 كلاب يعوو دقن هبا ليذ لدي نم مل وقوا

 طوقو.يزخمإو ناوطاوهولئاذ ليذ 0 اةيو.وب نيعتسي

 0س رو للف ميم رخآو ١ يأ س

 توق هل ام ربسي رع لاح

 |ليوطلا دنا ليوطلا لايّذلا وا 0 ذلا ليوط َكايَذ
 | ليوط ةليذو اريصق ناكناف .يشم يفرتغتملا ليذلا|

 | نادل او بدلا لاذ نولوتيف قع ذلا نور ذيب
 | يبنتملا لوق ةنمو٠ ىنحول ا

 هتسا تراتخلا اه يول يل
2 5 0 22 
 5 ؛ذو* تس و 6 ريك

 | را ١ قو تانا ا هذه ند هرائخم م داطصن ُه هن ١] ىارا ا

 | بلا ةاسلإو ماعتلا ركذ يا قيل أو شحول اراه يا

 | ةلاذإلا + يتحول |

 00 ار نايضور لا لكاس نان

 ظ كلذو' اءويجح ا 0 ءزجحلا |

 | لوتك ل“ ك1 ادور رض عقاول | . ناعافتب صخب

 : رعاشلا

 ماي رثإ 058 ل ادبا 2 كك - دك

 لبق ايس هزجا رك لاكن اف ءاضبا ليب ديلا هل. ل افيو

 أ هوزجم ابرض عقاولا نتالعانب صحي وهوا خيبستلا هل

 ظ ا م رخآلا لوقك لمرلا

 | روب ام اوقننت ىتحّبلا اولانت نل

 1 رش عون يناعملا لها دتعو ل د ردصم ل ذلاو

 || اهانعم ىلع ليشت ,ةله ةليلا فّدرَت نا وهو بانطالا

 د1 اج لق ليئارسا ينب ةروس ىف ةنمو.اهتواطنلا انتا
 | يف ةنمو اهانعمل و٠ اقوهز ناك لطابلا نا لطابلا قهزو

 ا .ٌب لق ءيش لك ىل د هل اكتنوا هادم ىلخي ةدئاملا ة ةروس

 ون ظنلل دك ان اقوهز 0 ناك لطابلا نا هل وو ناف

2 



 عيذ 2

 ا ادباك او ايدو بدو كيذو : عاطفلا قنا نح رخآلا | ىلعتجا# طيطلاويدذبحللا اناشنالا توؤل يقل تياذللا|
 : تبذو تيذ ل تلق لوفن تيأو تكل ثم ثيدحملا | اهيف حفني ال ثيبب ةلبملا ضعت اهنوكل رعشلا تازواب ظ
 0 كبد درو لك راك كليو كفا نأ للفؤأ لاولللف قوذلا رينكا 306 ّدلا *: ًاليلق الا ةليملا لاعا|

 .اهوحنو تنب يس 5 ءانإ اب اهنع ضاوعو امال تفذ لك قبلا 1 م يأ ةقإ ايد ةارعاز ٌقِاَوَذ لجر لاقب ظ

 تنبلا ىلا ةبسنلا يف لوقت (كيِوبَذ تلق اهيلا تبسن نإو | ثيدحلا ةنمو . مريغ وا حاكت نم ٍرما ىلع اهتم رد>إو
 ا ا اهفمسل 2 أمريف قاولا تثييلتف ل 318 امإو 6 ا 00 قاّدملا#تاقاكذل االو نيقاوَّذلا كلبا هللا نأ

 نع ةبلقنملا هيلا كب ةيلصالا كلا تّمغدُأ مث ةنكاسلا | رعاشلا لاق . مولعم بكي قاذتسمثرمإو .ءينثلا مطوأ
 ثينانل ةآنلا ىلوالا لع تديزو, هوشو قبب فناكقاوللا نيف دهكتايناغلا دهعو

 ةراذلإا لعوتا ةقلماملا يبو .ةلراشإلا هيك تف ليدل , ١ انس سافف ل اضنوو
 ' اضرب اهنا: قيقا“ ووعغون طرا ينم اكقامتالل كنلالا | ةقفتو (اذ عجار) طسوخملا ركذللل .ةراشا مسا كاذ ظ

 نع تيكب ىنكي هنا ليقو .جرالا وهو تفكو تيأ لثم .نكاذو كاذو ماذو اكاذ لاقبف عورفلا تامالع

 |[ لعفو تبكلاق لوقتف . لعفلا نع تيذبو ثيدحلا 2ضرافلا رع خيشلا لوق ةنمو .اهنم هديرجت اوزاجإو |

 ظ كيذا يداهس ترذنغا يل حال اذإو
 ٠ لذ ةضاذ# هيو او ةضرني كلان ماوطاظلا !١ ١ اكانبااذم تلقا ماو

 0 ةلذان اكلي ذو ع كرد اذلا تانك الات ل55

 ْ ذو: رابإلا لبقل ل انيذت ةاغل | تذ 5 ظ موق اكاعلا قولا لولا ل ةريقسلا ||

 ْ خعذلا*رادو د هب فاطا هن ١ ناكملاب خا ذاو هللذانالفا قايد 2 قولا قاَوَّذلا

 ” ا كوكو ربكلاو تراطمملا 5 ريالا هبضوا دانا 63و كرات لاك
 ْ عود جاتيذ ىتالاورعدلا ركل عابضلا ؟ةو ونؤلاو ديدشعب كّئاذو كناذو ناذ * ماذلاكبسمعلا نانلا|
 ويشكوتذ ةدرفم بانذلا ةعذلا ةيرعك ع ةكذو 3 د ١١ ذ/يف كزركذةزانقا احا نوتلا ظ

 ٠ ةةشمو ا ىهف لب دلك ىَو ذي ّيِوذو يوذي لغبلا ىّوذ ظ
 ايفل اًريبذن هابل امألا ربَذ *ةهرك اريد ةراذي ةراذ .ردكلاب لقبلا َيِوَذ لاقيالع 20 .واذ

 ' ا دارا اهقيوتيط ذل اسوأ هقاشإو زاب ذلابا وذات داوداج ةعلاولا فز 2و كولو
 ”وفرتذ ل اقيو.تّرص اذا ةقانل!فاخلعُّدَمُت ب اشخا | جاعنلا ىورذلا * كلذ كسا لجرلا َكِئاَذ * ةلبذا

 أ[زم) ابرائرذل ارايرذل !*«ةنانسا ثدوسا اذا لوهجلاىلء| ةضطبل اوا ةبنعلا وا ةلظنعلا ةرشق ِةاَوَّذلا #«راغصلا

 وهف طلخ اذاف ةّمْخ بارتل اب طلذملا لبق نيقرسلاو | بابلا ره يزكذسلو تنولل هراقل منافذ

 أرنا + بجرم! زب للطيأم ناو ةريزدا ايلا ب دلو دن عم يعاب دنا حو
 ظ بارتلاب طلح اذا نيقرسلا | لاف لؤنوا عرار ةهتئوؤ ديف ملط رباه ربو

 ' ذو عوفر دو عويد اعيد عيرض 1 عاذ | مداسف وا ميذب لظعلا نع مثلا
 ىدان وأ ةربظاو ُهاشفا ةعاذار هبو ةّرس عاذا * رشتنا لعج يا بئذلا نب يللا بيلا يدل

 يف ايو ضوحلا هيام مولا وا لبالاو. سانلا يفدب | 2 طاغنلاو عزفلاو ريثكلا هللا بيذآلا + 2ي ةتزه
 ةنأثم فطعلاب تسوو تْبَورار ككل اب ثميذ تيد

 ماتحب بح | 2 دمصس - ---- : مسا

 حت

 ْ *ةئاب ؟واو.دبأ هيأ اوبهذ يلامبا اوعاذأو: وب اماوبرش ضو



 روذ

 قطو .تاذلا ىلا ةبسن ةيئاذلا + سانلارباكك نبدأوملا
 اع 8 0 1 و ءيش 2 4 ىلع نيينطملا دنع

 اعاغب هسا أنه لحال رخ -- ىلع و

 ةلرخ اهيلذل“ ذأ هال جاذ

 حاذو اك اريام ب 5 حو لجر | باد

 تأ 5007 حّوذملا #ع ُهَق ف

 لالا و ةعفوو ةدرطاادابزفو دود هادو ذي ةنعاذ ذا ١

 1 ةداذإ هدأ ذاو“ داذ ىنعمب كيو 55 ا _

 لجرلاو لءاف مسا دئاذلا * كلها دايذ ىلع ةناعا داو
 ءاوقلركب نب هيه هللا اقل -

 ادارج يوغ مالغ دايرذ 1دايزف مع يقاونلا دوذا

 كم سر مسأ كا دئ انلإوأ:ةداذو ذاكَ 5 3

 ظ .*دصم وذل + فاننا ناةيح كليسابتتلا

 ىأ ةرشع انوا وانرشعلا ىلا فلق نيب امل بالا

 كت 5 عسنلا او نيتنثالا نيب ام وا نيثالثلا وا'نيرشعلا

 غج وا نحو دحإو وهو .ثانالا نم الا نوكيالوأ |

 دْوَذلا لّدكا يف هوقو . دإوذا ؛ءج داو واهل دحاوالا |
 اذا يا لبالا نرمليلقلا و: نودبزب لبا دوذلاللا| ١
 داوّدلا * اريفك عومجملا ريصي ليلقلا ىلا ليلتلا فيضا| |

 تلمعم دودو ٠ عئرملا داّدَلا * ةقيقحلا ياحلو عامدلا| |
 لاق. ناسللا ضيا دّوذملاو .ةنرق روثلا نمو .ةبانلا| |
 2 :راصنالا تباث نب ناش ا

 امالكنامزاص قيسو ينال اا
 يردّوذم كسلا غلبي ال ّظ غلي و

 ةروص ىلع اج . ليوط دوفنع هل ثابن ٌيذانلا

 تحسما سلو بسنلا | ا

 2 3 ُْق حذ و ذلا

 3 ذ ِ - و ذلا

 ١ امو انك اموذت ُهلبا حّوذ ءاهع أهوغو ّنغلا

 قافقا

 قوذ

 هيلا رّوْرَوَذلا برو جملا ايف لحرئاطلا ةأصو وح

 بث يا اني ةاطعأ 5 5 انيإ

 طوقا * ةنالفلا عاد ىح م دلال ةطوذي هكا

 قالا طرة اماا+ طاوذأا جازباغلا هآرنُط ةنوبكتتملا
 مريعو نال نم نف ةذلا |

 مدل

 يبطل ا ىلا َّك وق ويأعو ١ ةنم ريسإ َّل اان وأ

 اقاذو مئلكا دق يفاف

 ةقاذاو ةمحر هللا ةقاذا ل اقي.اهتلباقم يف ةباصالاو ةحرلا

 سايل هلللااهتاقاف كيلا نوع قنة تعو ءورطلا مل انو

 ةقئانلا * رةّرم دعب ةكم ةقاذ افوذت ةقوذتو . اهولوانت

 ةظسإوب موعطلا نم هيلع دري امك ار دا اهناش نم ناسللا
 نم وهو. ةقئاذلا ةوقو ٌردصم قولا *ةيباعللا ةبوطرلا

 معطلا فّرعت لصالا هي وهو . ةرهاظلا لسا ياو

 تقذ لاني .َةبرَغ لكن ع راع لعج ىتح رثكمث

 ىلع ةنوفلطي دقو عبطلا قو َّذلإو . عام تقذواانالف

 ا 3 ثراذ ىنعك مق < د باب ْ ١

 ءاّدق ةَرْوَُذلا * بارتلا ( ةروذلا سومانلا حن ضعبأ |

 ضي دق 5 رطنلا بمسح امن زك كلج نم نيياتسحالا

 معلا لمع 4 رك زكا تنالعاب تاع اب َق وذلا

 فو

 ْ دا طاب يم 0 هلاك عاذ ظ

 ذا ضوحلا يف امب سأن ل

 هي بهذ

 أ معامب © رالفو ٠ 5 ويرش ةعاذ

 ٌ 5 4 و 5 3 0 4 .٠ م ء.أث

 نافو ذلا» جور براق ّي ىسم افوذ فود فاذ

 ةعطربتخلاةقاكو اقاذمو افاَوذو اقْوَذ ةفوذي ةقاذ

 ظ .ماعطلا َّق م الراق مرج وهو ارزك م هبّرج دقينايا

 ا انتهاموا ان دل ازاهخا اهريو:ثذج وتلا
 | .ةلزن :| ىركملاو باذعلا 4 برج يغلا قاذو.4 هذ وشد لحرف

 0 قو ذب ا ةقاذا ةقاذا ال 2 ويا اقاَمَذ قاذ امو

 | يف ةقاذالا لعتستو ا :ركراض يا مك دعب 3 ”قاذإو

 اوان حامرلا |وقواذتو .اءهب اهباصا يل فوخلإو عوجلا

 | نم رهاظلا معسل ١ ىلع ةطيسبلا ةبصعلا يف ةثبنم ةّوَق

 || ةلزنمب كاردالا يف اط اك يح نرم مولعلل ةّئيملا ةّوفلا



 ثوذ توذ

 ةفاذو .لاعدعب ّرحوأ

 0 2 ى دي ْ باذامو مننا بوذ نم اا /

 اف كلا ذاك ضال ا لع |

 و 0 اهتبشت 0 اهيهنت يا 3 ا

 ةدارمو||

 قرت كو ؤدلا + ريعبلا و ْ ١

 كسفل

 اذهل وهو ةنيعو سفن ءوثا | ْ

 جبس ص بسببي يجيب يسب ساي بيسلا

 ُُظ 7 5 7 3 2 .٠

31 

 عسا الكا ىلع ماد لج ا : اهم دكنشا س.شأ و

 تبثو بجو قبح هباع يل

 مالغلإو .ايئاذ 1 0 نسل ! 0 ا 0 8

 ىلع اوأو ةزهطا تل
 ١ ةنلحاو بّوذ 00 ذا نمسا أ باذ ذاو. سايق ريغ

 يلأ نسر كوكو زا راغإ موذلا ىلعو . ةوحصا هرما | |

 يدسالا مزاح

 تاغ ذاردت ملردنلا تاذكا واكف

 اهب فت, ما ةموماطم | موتنا

 ىقو كدجح مج تا ند وق ىو يعصالا لاقو.وب

ماشا يردتال لاقي 000 ةلصا 72 ا
 | ير 

 3-2 ١ ا ذأ كلذو اهسبذا 5 ة أهرتلا اهاكردا

 ل 7” ةدقللا هي كال 00 أ ةبان أو .

 *بئاوذ جزمطأب ةباوذلا 11 بَ 3 و 3 يف مسأ |

 رده كوكل لج ءادل كلهم و لا باقلا |

 اموا 00 ا

 9 أ لوقو

 نال ردصملاب ةيمسن هيئاذب . و .بهذلا ءاب ا

 نابَوَذلا * بهّذلا يف آلا نيع مسا دريل ِبْوَّذلا

 باذا:ةناك ىتحا لولا: ةكغاءابطالا دنعو

 ٠ هيدر 1 صلخ

 بهذلا واح كل ناك :أو يريرخل

 .ر

 ديفا دلصم

 | نم 0 8 وهو قابوقلا كل ا ةاضحالا ا

 * ءاميذ الاد ةدعللا قاع 2 دعب ءاضعالا ر

 قيقا - 50 ةيقب نأ“ ناو .طولخالا|

 نع للا #2 ب سا (ةردنلا

 الف ن يسلل 00 2 اخ 5 0 باوذإلا 3 نابؤذلا | ا

 اف نإلا دبا كب اوذالإو ا ثَن ل ىدحةسا الذ لاري

 ةقر مدل ةيودللاو . هيف تا اه 5

 ث الذ اه ةنعر بخ ل 5 نايك ! ام شق تاذلا

 وق هلباعوأ ضّرعلا نءو

 | ليقوا

 ن. ثعا تانلاو .ةناذ رالف هاج نيدلوملا

 1 م 1
 كي ذض ىنعك ود ثمن و نع 4ل وهنم ف انآ 0

 آو وريغو

 اذ 10 هلع ءاسالا اع اه وزاجلاا لهل ةةؤاكلنو
 ة ناك ايف. ةأثلا ليقو ؛ةثدهم تاذو ةيدق'كاذا
 ناتاذ اهاّنم . اهب ثينأتلا مثونل نعم الف تقولإو توملا
 ثاودو يبل ١ ىنوي ثاذ تاعتسا اكو تاوذ اههنجو

 يفب هيل ةفن اعلا 9 ”ىفلا ٍُّص 0 يئاوللا ىنعمب

 ذل وق انه ةروت ذملا

 كاس
 حك

 ع
 تاذلا( نم قيقألا زد كما 4

 تاذ اواوقي و: تارصلا نعدعم الاؤفو هود قسأو

 كلذ لكىل<:مالكلا انيقوتسا دقو. رةنس تاذوارهش

 لينا انانكلا فر «ةيساضلا د ةاعسساو اذه: ]وق

 . مالكلل اًييزَب ةيمحتع اهومتو ةلثمالا هذه هي تاذلا
 ايةيلكل انو
 ا اهأب .افخو ابن طاوب كس زودصلا

 تاذب ثيلعو ٠ ةلكيا فم تاذ ع 5

 - 1 فن تا دادلاف قاقيوت ان وغ لاغللا

 تقناو .ةرصضملا ةتربرس ينعي سفن تاذ نم ةفرعو . هد

 نيبلا تاذو . تمحلس وا تضضاب يا اههاغب تاذ ةجاجدلا

 راكاو( ن يب عجار ) نوملسملا عيش اهيف يتلا لاخلا

 تاذو . ةيبحاصلا تاذ ىلد اهلح حرتي تارابعلا هذه
 دم اذار تاذلا ىلطتو شوك يقيس 41

 اهب دار .و قلطت دكا ااب ماق أم اهب داريو قا : دقوا
 م

 لقسم روع 6 ةدملأ الباقيو كا لفعملا

 زوجت ءيشلاو سفنلا ََك ام 30 دقو. م انموهتملاب تر

 . ىخضرأا اهب 5 كت اذلا ىاطت دقو ٠ اهيكذتز اعنأتا

 تيعلاو ظل ١ ةقيقحلا يف ةيلعلا تاذنا يوانملا لاق
 ٍلالج لك يف ةيسّدف ةيحوبس لكل ةيزلتسملا ةمويقلاا
 تاذنا مسإو . بلا كاكتنالا ليقيال اماز 5 نلاجو ٠

0 

 هلي انو ! ديسالاو لجرأا اكبتاذ ىلع قلع 0 اك ةاخا دنعا

 مااعل ايش اعيجو 3 اهثن ١ او مل 7-1 ىلا 1١

 لاف اماجاوذاو قعلاو تانذلا د 1 ةناف عجن او

 را سلفنا د يا ادغ تاَذَو قرم تاذو ا ثاذ

 ظ 7 م تعيس أ 1 25256

 اة 1ك 2 4 با 2 22 2 يي يي ئ2 2252 2 2 ئئبئ ئ 5ا”؟”*يب؟© ب بيبي بيب ب ب ب 0 ببي يي شسلُسُشسشسلسللالالسلبس 52 222222252522552 22
 ا



 وذ ىذ

 نالف وذ لاقب الف. ع ىلا الوأ
 ا باعك يأ هيوميس وو ذه ةّجرملا مالعالا ع موف ا
 ا

 نيوذلا ة:ملا دحا نَزي ننقل اذهبوا اذ ١
1 

  هيسذب ؟وبقلف روكذملا كلما ءاح رداول لع نري نافأ

 حاصل ايقونات .نّري ىتسملا يداولا بحاص ليوأت ىلع نبأ
 مميز لق 5 ناد 0 تلق وذ تعجل 1

 ىئدسالا ديز نا تاكا لافا| ا

| 

 ا
 انيوددلا لب دبرا يحلو ميلفسا كلاذ لب ينعا الو ال

 لاقيو اننا مانركذ نيذلا ةعسلإو كا وذو شئاقأ

 رهاب لج 1 ينلعق دارا أ ١ ناك ةنال ك كللذ

 ام 0 8 لوقو

 ةفو ذهل اهتافوصوم م 8 5 تانص ين نع | تاذ

 ا

 ا
 + اننانكا ع ذأ

 بلجو حابص اذو هايل كن ا

 ذأ
| 

| 
 | هيسفن قد هم 21 روقو . يضاملا نأ مزلا نم يا لهقأا ْ

 م طو هي اكسال ط ا يل ىنعملا ُِ ةفصلأ ليوات ىلعأ

 | هل تاق قابض نيضباُقعم تلا كيب ادي 4ع

 ا فك اضاأ لعاو ١ ترم تاذ ةبغل ةتيفل يأ

 د 5-5-“ نولوقيو٠ رحابص اذا انقو يا حايك اذا ١

 ا
1 

١ 
| 

 أ
 ا

0 
 : نم ةرقالا |

 ماحرالا وو 500 مديل ببحاص.- كلملا يذلا يا ديلا

 كفو 4 عدم

 ىذاو رمت ةنمو ٠ يزن رمال ادا ب ويد «فاقلل

 نررتقملا مسالا ةاحغ ١ دنع تع د بلكلا|| ا

 او لجرأ كماللاو فلالابأا ا

 تاذو:ايكاز ديو كلاود زاهي و كشذغ قات يذلا[

 ٠ اهزجتو اهردص ناك الاي ص هجولا |||

 نييجولا ا .٠ كدت ةتننظو 72 ديز و ةدحاو

0 

 3 0( و ةيلعفلاو ةيمسالا ِ أه رخو اه هرديص تفلئخا اما | ةيللاك ليرات لعل

 0 5 جر لل وذو 57 وذ و نمل ١ كولم يعل

 ىذو 0 وذو راش لأ وذو نأشيج وذو ساءذالا

 اذ ل فيك داش كاع انا اهازمل 3 اذ م

 هلا | /ةم تاذاقييمل لقت مقل تناك ىلع تيصنف

 ا ثلآ

 | هب ىذ نم كىللذ 5 ذ ناكو ةيضاملا ةنسلأ يأ ار موعلا||

 ا دلبإ عحا ديلا 0 علو غو# ةلامّلَق يلأ

 |١ لوقيف اهفّرصي مهضعلو : اهنيوط ينل و اهترذح يلا يأ كيف 0 ءانغلا يا ماحرالا

 16 هاو اك وذو٠ غرر

 0 ء[ كالا 5 بنا ناد و افاد ةتنبظ و وقيا

 .بن جيف ره دنو عالضالل ناعبتسلا باب ايف ثدحي
 ردجلا تاوو بترا فك سيدع رو ةئرلا تناقاو

 لع فأل 0 تمر « وذو: انييف 1 وأ 55 دكا تا هاذو

 و

 5 ٠ اجوز نيموظنم رعشلا نم نيتبب هب نوديرب كيذلو ا

 ا

 رعاشلا لونك ةديصق نه نيحو عقلا لصالا |

 5171 كما كلت دلو يذلا اذ 1 ا

 از ركب كالوس اال

 ىم هب نوكت لمع ىلع صرحا
 - كل حد وكب ْ
 أ
| 

 او

 ةانعمو ةيواك مي 5 ٍْ لا ل انل اب تميب ود فيوعت وهو

 مدل - ون ناو رو 5 يعل مد 5 نال م ناكيب أ

 ع

 3 وذ ليي . نيئبرلا ند 8 يي ١ نيبلا تاذإ

 فراعملا فهصو ا هب لموت هنا هي

 رعاشلا لوق 4 هباءو

 ماكاو

 ذلأ د 3 |وصاوم

| 

 مهد نور فين
 انانكام ا قد ء يبس

 0مم اممم 1 1 1 تذذ ذ 1 1 ااا ]1]ز]ز]| ]| | 1|[ [1 1 1 1 101 0 10 1 1ز2ز2ز2ز2ز2ز>2ز2ز>2ز>ز2ز2ة>ةز>ز>207 0 01 |لاقف“ ضع ا رهو مدنع يذلا نم يأ

 5 2 0 2 0 تح

7 5 
 اى

 ظ هيلع وفاز ارح لهو اماف - با مذو 00 ينآاج

 هيسدَك يبأ 5 املا 0 ف

 9 أ

 تبوط وذو ترفح وذ يردو |

 اق ووذو انماق اتأذواماق اوذو تءاق تاذو ماق وذا و | - .
 5 رع

 أوذوا

 0-0 >ارلا لوقو.اهب م ترك تاق 5 ا 5 هللا

 2 1 رعمع

 قل اسراعل ىصضرتي تاوذ مه داو اهتءجج | د

 ! ةيكازعلا دانا ليكهفد ا أممرعي ند منو

 ا 6 تح ر

 يذ نم يخلف وكدا رعاشلا لوف ىّوري هيلعوا ل

 اعانكا اك مدنع

5 7 

8 
 ا | ملضف وذ لضالاب معا لوف نمو ٠ : نوقاح



 يوذ ههذ

 ماكل تم تاب يبلقو لامك ا ثلقذ ام يّتكلو

 ىلسلإو قشعلا نيب قرفي دعب لف هدش ,ر نع باغةنا يأ

 لهذلإو ليللا نم لهذلا * هيتكو رسل ةءاذا نيبو

 دعب يا لههذو ليللا نم له“ دعب هاج لاقي ىْدَها
 ل رو ماخبلا رمش ضبا ل 2ئ117 فاو دقو
 جوف لهذي ناكلا لهذملا * نابيش ينب نم ٌقيرف

 لهاذ.

 : ليل اهذن ج داوجلا نمزتلا: لولهذلا - ناهذ
 ةنفاقلا الهش كما لادسدتلودقب لاقلاو

 1 ياكل را لئارك قم ادطم
 دوجا تنكف نهذلا ةدوج يف يناراب يا ةتنه ذف يننهاذ

 اي ايا ةاسنا ةنع ةنهذو . هبل اغلا 2 انلفا ارو انش تنةنب

 هيتماورأ ايةيلحب افخم هلل نك ذي قمخو فدع افلا و
 ةنع ةنهذإو .نهذلا ةدوج يف ةبلاغ ةنهاذ.. ةنهاذ

 سشنلاو لقعلاو 0 نهزلا * ةنهذ قعم ةنهذتدأو

 ينو. ناهذا ج مثلو ةينلإو ةنطنلإو باقلا ظفحو
 ةرهاظلا َساوحلا ليثت سفنلل ف نهذا١ تافيرعتلا
 ٌءانلا دادعتسالا وه وا مولعاا باستكل ةّدعم ةنطابلاو

 نهذلا تايّلكلا ينو .ركفل اب فراعملإو مولعلا كاردال

 هب داربو نهذلا لطي دقو . كاردالا مهنلإو. ةيلبافلا
 ة الا 4 هب ا و قلطي 3 0 رقؤ ةكردملا/انتوق

 مأ ةيب ايناسفألا ةقظانلا”نسفنلا تناك اوس اًملطم ةكردملا

 دارملا وه ننعملا اذهو .رخآ ادرجم ما اهتالآ نم هلآ
 نا تاراشالا حرش يف مامالاركذو ل اق.ّنهذلا دوجول اب

 ةدوجتو ةانه5 "اولي ءراغلا | ةضاتلفكال/ لراقلا دادعتسا
 ج ةنطنلا نه<ذلإو . ىهتا ةنطف ىتسأ دادعتسالا كلذ
 .ةنطنلا لها نم يا ناهذالا لها نموه ل اني ٠:ناهذا

 يف رفو عت ىلا هب ريشأ ام ره ةاغل | دنع ةيهذلا دهعلاو
 | ريمالا ىلع تشل وحن كد رعتاا ف رح ةطساوب نه نا

 نه ذلا ُْق دوما ريالا يأ

 >» 0-0 - 2ع

 هتنطف ةدْغَو هبلق 25 ذ نما ةلهذ وذ نمدبع
 ظ 1 .ةنطنلا ةّدِشو بلقلا هلكد ةذلا - ههذ

 رثكت ( يواو ) اوهذوهذي اهذ
 .آب ةمالو وأو ةنيع يا ىَوه 0 ىو 1

 | |اهلصا تاذ ةقتوم نلف ( اواو هنيع نوكيا ) لوالا ام
 1 نف حرلأ ةروس نع 17 ناتاوذ اا نا ليلدت تاوذ

 0 . نانفأ اناوذ ناتج بر ماقم فاخ ناو لوقي ثيح

 ظ نم عسوأ كل تمار نلف ( هاي ءاي ومال نوكيا ) يناثلا م 1

 اهمال او دال ىلوا بلغالا ىلع ليخ او اواولا باب
 ا

 ' || سناجي اًقرخ اببالقنا نكمل واولا ف يل ا اهنيغ اوّكس
 اا | كللذ بسانب بال لاذلا ذ رح |وعيتأو تارعالا ةكرح

 اهوردكو كلل عم اهوتنو واولا م اهويضف فره ا

 فصولا ىلا اهب لّصَوِْي بحاص ىنعمب شو يلا عم
 ! :ل ا١ بحاص يا ٍلاموذ بز لوقث  س انجالا ءامسأي

 / نم َنوُوَذلا ها ف ام َتووذ ذ اهعّججو نإ ناوذ 00

 | [ريعر وذو عالك وذو ميلظوذورفن وذ موريمح كو ١

 الان ةاذ أهخم تك 2 ل ١ نّزي + وذو ساون وذو

 ةياصالا َء ءامأأ ةروصل اهوعسر اناو . ءاطا ةرودص) مس را :ي لل

 اف ربللا ةلوضولل للاذو ةفرصوللا' تاذملاير اطار
 ا :تاوذ اهعجوكرم ان اتاَوَذ اهانشمو. امهلع مالكلا يت يا هندعت

 نلال ابو اذكر قاولاب ١ وذ تازوكذملا عه ند 5

 اذ تيارو نا وذ ينكاج ل اةيف٠ ا ءايل ابو اد

 فى“ ايكو يلام يذب تررمو لام
 ا ةانثم|و ةدرذفملا اسال هب وريظن بدار ارعا تيا

 رركتاملا ةفاضم '/أ هاا عزه ل :ةءزبفلوا د

 فصو وناف. لام 120 اع و 0 0 اذوضوَم

 ىلع ىقبنل ة هي يسم“ 4 مالل أب فّرعم ىلا تقيضأ 3و 0 م

 ] نانزوجي الو.لاملا وذ لجراا ينءاج لاقيف اطرش

 | الفاعل نيض ىلا [هخفاضا تردنو . رمغم ىلا فانت
 اا

 انؤتىللا ميل

 0 0 ع

 ع
 د اى د 5

 اهووذ اهتءوزا يوذ نابا



 لهذ بهذ

 ار ءازقب ةغبقل  ةيةطيطسقلا كقعا انحوي قلاش ا ْ

 . ىغمدلا انحوي ل كح دلا ىرجمو ٠ هحاصؤل |

 فال

 4 أب به ذلا ةشايشح و

 ٠ مياشروا فقس سون وراص بمقل ١ ثهذدلا

 اهتيفقا ىلع ةليطقسم قارو

 قرعو ٠ ش لايت هياط ذر و .رابجلاك بغا

 بهذلا لولو 56 | ةنم لعن

 ةقيقر ٌحافص همهذلا دا

 3 د ها اعط نيدّلوملا دنع يه ذل املاك

 نوهّدلاو كولا "يبس هيف 0 'ىاجذابلا|

 16 مسأو ع

 3 ةنئم نونعو ٠ ل بهذا ب يذل ا ل ًاضوتلاو

 هل هت ل ةذخغاو ةعبتا يأ به دال تقاحلع نولوةيف

 اررغ يف لضتسي دقو .نايدالا ف لمتسي اهواك
 رعاشلا 0 وق 2 وا ءارالا ىاطم نعم

 امس دق قرع ُْ ىئال أيا

 عمر + ضع طخ # رم اكبصذْلا

 م 5 -

 يبيولا اهلبق ىرخأو نبل

3 2 220 2 

 ينعش ريخ ةهش ينم لواحت
 ىهذم ريغ ابه ذم يم بلطتو

 ىو هيا يب مامالا بسمه 5 ةعبرالا مالسالا بهاذا

 بهنخ حر سرافلا را ل1 تا ظسال

 تادابعلا يف عرشلا راد.. هباعو هذه انمايا يف ناطلسلا

 ةعبرالا ءابقفلا هيا نم ناكروكذملا مامالا نال تالاعملاو
 1 ّيشّرفلا عفاش نب سردار رومزيذلا |بهذمو ٠ مع نا

 زيشا |بهذمو . يصصالا سنا نب كلل امؤهشلا بهذلا

 لوالا عابتال لاقبو .ينابيشلا لبنح نإ دمحم نب دا

 .ةيكلام ثلاثلا عابنالو ةيعفاش يناثلا عابتالو . ةيفنح

 | 8 زيطملا بّهذأاو 0 ةسأ 7-3 ةعطتلا 2 يذلا وحضو ءاملتلا

 م نضاره را 1 5 0 ءوضولا ناظيشو ةيكلاو و مهلا يهذلاو تح ىلا 0 ئه نلا +.

 | .اميف ةطالا دّدعت وهو موزئملا ك كلذكف هيلع اه يذلا [هئام ربصي ىتح يواهكلا ىلا قيرطب نم باذام

 ايءعلطم ْ لوي 52 ا ةرانع ةديصق يف َفلئخاو تت هذ ١1 + تفلحلا رعد 1 + ةعاج نيدو نم

 | (ةلعج ةبع ةلهذا * ( ةرويشملا ةغللا ىو ) ًالوهذ ركلاب

 ١ لصالاو ةقيرطلا اضيا 20 ا عبار 0 |١

 اذأف . ةرفض هت رج قلعت يذلا مذ مشكلا
 ايفل ا اا وهف 0 ةاعت موه ةترج تاّدنْشا

 ىلع بولطأل ة 7-1 داؤبأ 7 عيدبلا لها 2 مالكا | ٠

 | تاكل مياس دعب نودي 7000 مالكلا لها نيرط

 الا 0 1 ا
 | داسف وهو مزاللا ناف . ضرالاوء ذل 2 يأ امادادنأ

 | ماظنلا نع امجورخ هب دارملا نر لطاي نضرالاو كاملا

 ْ دئاصق ع 530000 بهذلاب هّرملا بئدلاو

 ةدد <
 . عبسلا تاقلعملا دعب ةيناثلا ةقيطلا م دعت ةيلهاجل

 رم ةارعشلا رداغ له

 ْ صوت للعب رادلا تفرع ىله مأ

 | تاقلعملا 5 اهئاكم لعجو تان ةنملا نيم مهضعل اهدضأ +

 0 اهعاطم يف لوني يقأأ قاب ذلا ةغبانلا ةديصق

 نسل أف ءايلغلا يف ةيمراداي

 دمألا فل اس اهيلع لاط 3 تون
 ظ 0 يف ىرج هيلعو. تناقاعملا ند نورتكالا اهّدعو

 | ايركر نب دم ءويشلا اذ ةةزورلا يبيضانلا_تاقلخلا

 روهشملا وهو يراصنالا
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 ْ يقو رهذأ وق ةنانسأ ا اعاتب هذب هذ

 مدرام

 ةارهذ

 ْ ةلمملاب ةفهاد يا ةنهاذ 6#

 || ىلع كرت الوه ذو ٌالهَذ ةنع لهذو ةلهذي هلهذ

 || ىه وأ لغشل ةيسن وأ ( دبع ىلع باوصلا وأ) عدهع ٠
 || ..ةشهدب ةنع باهذلاوا فلإلا نعسفنأ| بيطو ٌولسلا

 |تلهت ىرخا ةغل هيفو ٌيرهوجحلا لاق . لهاذ وهف

 ن - 2 -

 هلدت ىنعب لوتذ ليسو َلِهَذ ىنعب لهذنإو . لهذي
 بمرطلا يلا لوق ةنمو . مدشر نع باغوا ءاللل.يف ةسوسولا هب نوتكل يهدم هن طوقو .بهاذم ج

7”17/ 



 هذ

 ةينثلا هيد نابوتاذلاو ”تحآملا 1 5 وا قالا

 ىقنت لا ْ 5 ةبح م *# نانتملا

 بونذتا| 2 وو برض 0 ١ ا

 ع نم

 25 لبق نمابماطرالا بف أدب يذذل اَرسْيلا كونذتل إو
 .ةبون ذت ةل>اول | ةقالععأ أو عقلا بنأج ن ن* هلا اءوهو

 هع ري رمح تانكلا نا 1ر2 و بينذنلإو

 اهرخآوا يف نوكي يذلا ىلبالا نول ل
 ضرالا ل15 مو هرم از لوطا يذلا
 عسل نعل بار او طا شلال يل

 ىلظلا نم دجت يتلا ةقانلا بّتذملاو. بنادمج اهرغ حلا
 2م

 اذ د ددتف 0

 ب ابذ ُِ بمبأ يذلا

 5 ف رعاولا هل لذ كرولا رقاب 5 كل قتد
 برعلا لوفلو: ل اس انئَّدو انين-ذ ذي طاخلا ذ

 * ديو ااضرموا اق كل اه فيتض يا خذينا
 احنا ىتح ةجاحلا كلات يف ثري لاز امو . ةفيعض ةيشم
 نم اند ْنَذ اب لجرلا ذو. .اهيف ددرتي يا

 ىلع ةناذو : نلت ”اخلا ننؤ * نان 0

 اموا طاخلا قيقر َناَتّذلا * اهايا هل اس ةئاذم هئَجاح
 طاقع قاتذلا + اةببف ةءاعأو أ اقيَقُر ففنآلا تر لاغ
 * ل اذا اب باوصلا وا يازلاب كارلا غي "ةغل لزالا
 ماعلا رو ١ ةجاح اي ةناتذ يل ل اي طال ةقكذلا
 كوالا ثنكوم كن للا« ةنانذ الآ ديف ام لاقي . فيعضلا

 نم ْْدَألا * نانّذلا نينَّذلا * اهضيح عطقنيال يتلإو

5 
 ع

 نذ ج هاند ينو هارت“ لوس
 لناك واكل انأرادكو 117# نوكس ءذو هذ

 لخدتو .بيرنلا ثنوملل ةراشا مسأ ٌليياق دوامات

 سالئخالاو نوكسلاب ذه ةذه ل اقيف هينا اه اهيلع
 يف ايلا ماقبربصت ىتح ةردكلا عابشاب هذه لاقب دقو

 بيطلا ىلا لوق يف اكظنللا
 هذه لبق ةنماك اذا 3

 مسدلا لاذق يف هيلا تبعك

 ل

 - ه-- 3 كلف مل 3

 بهذ ردصم به ذلا * ةليبق مسأو ةيظع ةعقو هيفا

 امد كفا هذ دج نع 1 ع ةلاكنو ضني معاضبا |

 و عج الو ىثنالو

 000 فاكلا

 اقادرعاو ا يعدو ا فماتت 3

 1 ا كنا ناسنالا بهذو. سدو فهاد

 بهد

 || | اهنخت الف بيرقلا ريغ ىلا اهب راغب ال

 اه وأ ةيهذأ ىأ هب بهذ - اقيو .ةلازا يا مراصبأو | ة

 تبا يا لوهجلا لع كب بهذي نئاو . ايا ابحاصم

 5 - ا َّ

 | بهذ تايلكلا يف ا لال يدار رويس

 اك
 | .هجون ه هيلو كر ةنكو ١-5 0 ٠ 4 00 ةعم ىضم و هب يك خمس

 ظ 1 يردن 7 لاق لاف.أ

 ا ىلعب بهذ يذعن ةغللا َبمَع نم يدنع اف م

 1 ةاعءجو هل ةلاز 0 هدو

 | | ىتح كيلع بهذي ال ةرابع تاربتعملا يف عئاشلا نكلو
 ' لفعل بيب ةناف اذا انكك يلع بفذ فبردلا لأق
 | ةبهذإو دب بهذ نيب قرفلا يس فلثخإو لاق نع

 ” ل هاعقم قاف للا كعدم نع انني قرف ليقف
 ” ا اس لا املاك اعرف نو نا ولو لاق اتعاذ
 ” لمار ةلفجو ازا ةيحذأا ىقتا لاه كيف اناكلا
 | |بهذ ل اقيو. ىهنا .ةعم ىقمو ةيوصتسا هب بهذ ىنعمو

 | | .يآرلا كلذ اهيف در يا انكىلا ةلككملا يس ةرالف
 . ||ربهذ ىلع ندعملا يفرم احد بهذي جرا تعدو
 '|لاناارسك# مي ينب ةغلو .”ءرصب قربو ةلفع لازف ٍريثك
 ١ ؤ الكيد ةدرط طم ةغللا هذه ليقو. .تبمهذ نولوقيف 6

 | |ةالط ةبهذإو 5 هيمو رايكم ٍقلح فرح ُةنيع لعف

 ” اع لع تصد لاكيو ةيهذعو به ذم وف بهذلاب

 سايقلا
 ناك برعلا بورد مانا نمد ”موبو ددصم باه“ ذلا

 ؛ ا *لعءاف مسا بهاذلا*ةلازا هب بهذإو ةبهذإو .

 --_ م 9 ب ل 5

 بهذلاو"نابه ذو بوِهُدو باهذا جدوي دقوربتلاو

 ْ دوج او ةثب اطال ةرطملا ة 2 ذلا# بي هاذ عمجلا 0

 لقانسملا هب زيف ام و9 اة باه ذو باهذأا جّدض



 ىىذ

 ةلءملا يناعم عيجج يف ةغل ةيجتسملا قهو . هيلع
 كاملا ةئم شب ) كا 2 يقر ب 26 ذا 6

 0 ةحير ةتمذو ٠ عرسا انايسن يذيب لجرلا ىذو
 كل عقترا يا كل ىذا ,نالف ن نم ذخو ةندالملا

 هذقو ةامذإب ةأم ناد 200 يشلا يتذو

 »+ ةذخأو م هن عا 0 رب ةكرتلا

 «ةركملا ةحئارلا حَدلا + باصُن ةيمرلاو لعاف مسا يماذلا
 ىا سّشتلا ةيقبو حوبذملا يف حورلا ةيقيو ردصم ةلسسذلا|
 ٌيبِضلا نم ةامذ:لوطا:لذال سس لاتيو م بيلقلا 0

 باصت ةيمرلا اماما «تون مات اربكت لي لمقال

 ( ن ذا عجار ) ةيتازجلا ْنَدإ يف غل ْنَد
 ىهو .ةرثر قراغي مخ هال 5002

 اهم لضفا ب ا اجلا
2 

 0 3 بملأ ذوخأ ْ

 ٍ 00 0 بتذلاكماخرراا

 اندو منجل ْ اهدلو عفو هتان ع د اه

 .بنذاذراص لج راما يان يقسلا جورخ

 بن دسإو "اع د يعلو. هنخأ“ ىقيرطلا بنذتو

 ع قانالفو .اببانتا دنع ناكلبالا فاجن :ذوفعو ٍ

 :اذلا*«جمتتسارمالا بن ذسإو.بُْتَللاويلا بسنو أبن ذمأ
 6 :اوبةح ملا ريعبلا تيددتي طبخ تاينلا عبانلا ||

 , ةرخ وهو ةبقع عيت لكن هو. ةبكا ار ولف همن ذب رطخمأأ|

 عضوم بئان ذل او . بئانذ ج نيتعلن لكنيبامليسشلا

 باغلت ينبوركب يفب نيب ميظع“م وب هيف ناك د ضرا يف

 لباجلا هبف لوقي يذلا وهو

 كلا ولو

 ريز يا بئانذلاب ٌربِخك '

 لبسي لود حرلإو ةبارنلا ةياتر ثلا« بَنّذلا قَد
 .ةهجو قيرطلا ةبات ذو . اهريغ ىلا اهتأب ةضورلا نع

 يداولا ةبان ذو .ةهجو يا ىررطلا ةبانذ انذخا لاقيأ |
 لودهنإو عيال ةبانّدلإو . ءايسم هيلا يبتني يذلا عضوملا

 ِي ىداولا ةبان نو .أهريغ من امتع ةضورلا نرع ليش |

 مرجلا بدلا + اهننا لعلا ةبانذو .ةرخاوا رهدلاوأ |

 بنذ

 ودم ا ساس نات ومال عل (

 اس تاكا وع ةراخ عردل د11" قاب ذا

 لإ 2 2 كاوا ب تست دلو جاسم
 هات ارشب نب ثيغملا يف يبننملا لوق ويلعو .ةسار

 1 ادغف هب لع ىخب ةاوللا َة ره

 5 د هلك ادغو هه اسار

 | ىاتذلإو 1 معابتا سانلا كتان دا لابنك َج

 بادو: ةكنذا] ند هل ا فو .ر ءاطلا 1 أ

 نا لا لك اوت كاره انا وركب او سرفلا

 كلما 1 قاس ىلع ع موقي فام عسردلا كك ذو

 ا . ثوب اذ هرب ءاطالو

 0 ا راد و ثابن
 ةررس راثلاب بن ذي رطو ةراثلا يد يرو

 لصوتيل نوصتإو ندملاراصح يف رقت جيراعتلا ريثك

 8 ميشرب أم هن نكاايلاو تسي نإ مغ مانبلاوب

 | ةلمكا بتذو. مد البكرف مرقعلا بمتّدو اهلها
 ناي وكلا ضرر مزح ا ع لك ندا

 ١١ ك1 اه ارثا:كرتذ جراخملا ىلا هنيع ظاحل نم ليملا ري

 :.تيثو مافاد اللف تريقو .ةفرام ظ وبيلا لبن ذولا ب

 ريعبلا بنذ بكرو . كردي لف قبس جرلا بنو بكرو
 ةَرّذل اكثسبن وأ مدع راع ل #3 صقان رظحب يخكر

 اهرضفب يتذلاب يونا لمت بدل ىف تاو طاح
 | .تابنذ ج ةنم ا فرااكملا كيال انيذلا

 نابل تابنّدو .هزخاوارهذلاو ئداولا ةككَذَو

 سانلا ة لاقنال تابنذلا نا ممضعب 0 مهأةسو

 ظ رعاشلا لاق اكمجانذا لاقي اغإو

 مريغ بانذالاو #فنالا مه موق

 معابتا

 اهَذلا ةقانلا ناب يوسي نمو

 | دام اهيف يتاا وأ ةعظمل اوا ْبمْتَد اه يا اولدلإو يذلا

 بيصنلإو ظحإو ركذنو ثماوت ءلملا نودوا ىآلملاو ١

 ا



 مذ مذ

 - وسعت |
 اضيا ةمرثلإو ٠ لاومإو مهكر جو مهتكمد ىلع اونماف ةيزجلا | روفاكىلا لحرو ةلودلا فيس قراف تيح يجنملا|

 رص ى ديشخالا 11: نو دهاعلل قتلاو شربل وا ءامظلاا هن ا ظ

 اءرش ةمرذلاو مترف جٍضعبل معي نودهاعم يا ةمذ م مس ذهريغ تفراف نمو ٌقارف

 . مالغلا غولبكويلعام وهل الها ناسنالاويريصيفصو 2 ممْورخ تمي نمو ؛

 ةدنع يلو..بلع يل يا نيد 59 هذ ف يل نولوقي ن نودلوملاو ,ريخ هدصق يذلإو مومذم ريغ ةقراف يذلا نا هسا

 0١ تليمرلا ةبرجت لك تياملكلل ايفل افون قا5 يا نزف | ىلا الف نزول: امو فت وتو اما ماتا ةمخإو وو
 لا مذ يف تالاقبو .ىبتنا | ةمرذ يف يذلا اهعيبضن انالف مذاو ٠ ةمذلا هل ذخا هيلع هل ذإو . ولع تَدْئاَمأ
 رهو ةيبزلا طفلا يذلا 2 ذلا * راوجَو وننك يف يأ | لبالا ةعاج نع تفلفتو تيعا مهباكر تّمذإو : هراجا |

 * ةيزوملا نوطعي نم ؤهدو هضرعووأ ام ىلع نيوأ ي ذلا مم ذنو: نمو“ هذ ماكرت وأ نواهت مج مذاو :اهب قتلت وأ |

 اوُمذ مال كلاذب ابق ةعيشلا ةالغ نم ةقرف ةيمذلا | مل ول طوق ةنمو» د هد او كا ىلا ظ
 وا رح نم هوجولا واعي يابو مومذملا يماذلا * ايم ةبناجم هكرتا لول ئاجاب :كرال ابن بذكلا كرتا|

 ةييصيقر وشل | ىلع ليللاب طغسي ىذدن وا ئديلاوإِك يأ مذتف هم هذ لوقل ةماعل او. ”ءذلل 7 6 5 ملل

 52 ا بتأذ ا ىلع ضايبلاو ٠ نيطلا عطقكريصيف 0 52 مضل 2 اذن وك 2 .اهب تفكر 2 3 5 0 |

 ا لت ىإك مب يذلا لوبلإو طاخلاو و كل ١ هكللإو مامرذلا »هيلع عَّذي 0 000 ا ١لجرأاا مذتسأو

 ٠ ءاسنل ١ فاللخا نمد نبللا كلا كو ٠ نسل بلصق 4 لاا * مذ جمذلا بمجحوم ةضقن نال ةم راو حلا |

 ديلا ديمز راهو :دضا رز غو. ةليلق يا ثيمذ ابو | فل خيوهو مولا“ دلال انكلارّسكيو ةمامثلاو.ةيقبلا |
 اور هوان“ معذلا كنت اةهمتزلا < ةوركم يل ويذوب اق لذ جاضيا بيحأإو دوكإو حدملا|
 وو لون خر ماكذ جادض ةتريزغو املا | دصقل هيلع مدقي اع مذل ابربعي دق تايثكلا يفو.سويعأ

 ةتمذ دهعلاب تقَو مامذاذو 1كالخو انك لَسفإ لاقي تيكسلا نبا لاق .محنلا

 يان حنا تاتا والو" كنب لق ل اعقب ب كالو الالوان اف ها
 كلاذ لوفي .ةتزيزغوا هلا ةليلق راب بحاص تيارو يا | لوق نم وهو .مالث ال نعمت ال يا كنع لازو مذلا
 ' د ةامر ختنا_ةمهقأ هب و.يعيدبلا ميهوتلا ليبس ىلع نب ورمع هنخا نبالشربالا ةيذج ىلوم يعاضألا روصق
 رك تناوب كارسال ىذا !يذكلو ؛متنملا * جورخلا | امو لع انبانااثا لعن ستون زنا عطقا "يفللا يدع
 ملل الغي مكاو, اخ ىدنلل] مدلل كرش ىا | د كالظوت انه لقفام) اهني ى ادلع كل نانا كا
 .ةتمرحو ةقح يا ةّمذم ظنحت وه ل اقي.ةمرحإو ٌقحلإو | ىن ةاسو سنب ةاغلا دنعم ذل ١ ل اعفإو .ًداثم تبهذف

 يلا قعقو رباع دنا ىلا ةفرقم قال: نولؤقيو | حالا مب ضو ركع موتلا الغلو دبر لجرل نست |
 لجرو٠ هي لقا هلا قلعا قاراهعتو لياذل اركي | ظرئالاو هل انكلا) اشيا |مِذلإو ويف ارنا هياتم
 | ية ةنم ينتذخأو .سانلا ىلع كلينت ىا قمم ءوذ | ةّرلا وتلا رد ترفو كجر ل اه كلل اهلا عل اطال

 1 يا ءيثب ميم 2 بهذإو :ةمرغ  مكلريرم ناعو قر ةقرذلاو م ةتويزغو ءالما ةليياق يانور يذلا نم

 لاذلا خب ةمذللا ديز ناوبا لاق امامذ ل ناف ايش م ,طعأ ةنمو :مذلا بجوي اهضقن نال نامغلإو ةنامالاو دهعلا

 0 مومذملا مامر ذل نط اي 17 هريغو دوهلاو ىراصنلا نم دهعلا لدال ةمرثلا لها
 ' اننا لدرلإو عفا اعجب م ذي هما دع اوعفد مهال كلذ ذ مل لبق: :مالسالا دالب يف نينط وتسملا



 مذ 0

 ةقيقعملا ياح لاقي 1 :عو ممل دوحن ل 9 ام ىح

 قدزرفلا 7 ةنموإ كتولاو يا رع نأ الأ
 ماو رامذلا ياما دئاذلا انا يك طوبرم سدا كارو

 ىلا وأ انا مهاسحأ نع عفادب 1 حا 3 0 الف يش 5و

 ةنال اًرامذ يس لبق . نالف نم رام عنما الف لاقيو | ٌنِطلا بولسا ىلع دتولا ىلا ايناتورصلا كاالؤا رك
 ةرامسذلا * ةيهادلا رئامذلا * هل رمذبلا واما ىلع بجي الف لبح ةعطقب طب ريالا ناب: امل ؤ هجو رتلفس رسل

 رم ثور مزذ ,تاغل عبرا ديفو عاجلا رمرذلا * ةعاجشلا | الفقدل اب ةسار ئوَشِب دنولاو .هناكم نع لّوختب ناردقب
 ناوعملا يللا كب رظلا ذا نكدذلاو 0 راهاذو را : تاكل هيلع قفشي ١

 هيسا | ةريمد تيديس لاقي“ توصلا ةرم ذلا »ع هأدلاو د ع و لاثي .يداولا تظ ضيقم ملا

 3 ,<للا د نسا لجر 1 لا ريم“ ذلا * اًوص حل ضيفم يف يا يدإولا|

 ةلوح انو وملاو لماكارت هذا *ىلعلا دي دحلا لجرلا!لذأ * انج ( ياي ) ايَِد ةالذي بطلا لذ
 اذارمالل 3 ايو للا ضيرع وه لاقي 0 يلم للا كلا تبل ادرلا اطراا لجرلا خذ 3 0 0 ةءواظم لذا.“ تح درأأ

 ىذا غلب لانب مرت لب دعا ا نزوب ىلذنا سومافلا خحأ ضعب يفو .ةعم ل

 عيرس يأ طم 3 .ماعط# ةحيذ اد تك ةطن ذي 138 هذ لجرلا هك ا ”عضأو 1 ءاذن هل كدي سيق وهو

 طاب هرذ # ءوش 5 يأ 1 4 ل رادخنالا نالفو. قاقنا ان ءايؤتسا ِف قلاطنإو 3 ١ كلباذا ١

 هلا طاب قاع وبسم اقحلب | لوترذ# لولذم وهف ايعرتش ماقدكذلاو 00 ظ

 عطنت 5 اكل ارارقمذا نبللا َرقمذا -رقمذ ١ 'لول آت يأ ىو

 اليو الومذو النسق لم قيو لمي رعبا لت هان مدي هلع تال مح
 كفل لل زبالو يالا لاق ل هنأ اان انالكتو لهو راقت انف كم ذب تمد
 ىهو او نب و ىلا ةبسن ) ئربه 5 ةاياو 5 ةاح ذك ةجرحد ةاوعأ ةلعد

 هلع ةلمذ *«( لبالا ماركويلا بست ببرعلا نم لجر رقرجت ةرغ ةعرذلاو َْعَدلا
 دا ذلا 2 ز يلا َّق قولا نم ل و هللا ا ل ذلا ىلع ا طع لف لِ .رأأ مدمذ

 ظ .قتعلا قوف وا ناكامنّيللا ريسلا لووتذلا * لذ جا ساسالا يف لاف :ةضحو ةمال اًرممذ هرم ذي هرّمذ
 ديزتلا وهف ًاليلق ىَعلا قوف روسلا عفترااذا ديوب ا لاق 3 ةرهذو : هيف هل مو | عم ةضح رمالا ىلع ةرمذأ |

 ةليم<ذلا * ميسرلا مث م لس دلا وم َكَلَذ ع عفترا اذاف ةقانلا هايح يف” هذي لخدا لجرلا رذ#رأز دسالار كذا

 ةييعأا قولا قه رسانو ا“ درك رفالا 00 :ىنا رما ابخينج *5ذا رظنيل ظ

 عبإ كتدلأ نادل للا * ةنطالو ولا أ انالف امذ ةرانع لوق ةنمو.لاتقلا ىلع ل موضعل نصح مونلا ا

 نراسللا ديدملا فينخلاو رقأللا ى 1 ١ مالكلا معمج لبقا موقلا كليا أ

 صقل“ اةزامسذلا + ذّرحلا فشلاو| “١ .مذمريغ كر ا

 ظ *مومذمك اذو القرم كرم وكول ةمذأ| ىلعو. قع كلالقو رتئاف ىلع ةسفن ماللجراارمذنو ظ

 عل املذا نذوةنا مذ لاقبو٠ كو "متو ةتياجو ةظفح كلدزاي امرامرذلا# ةدعوأو هل -- ظ
 لوق ةنموةمذ نعم لعتسو مذ يف غلاب ايمذن 4 2 امرا ياحوه لاقي. ٍسومانو رمرخور ضرع ن ْ

 يشن



 3 3 ا

 00 و ا ْ

 اه شرتلاوأ

 بيص كما هلو ةوأو داما جا راو ١ ةقلقأو ةفعضا ظ

 قاَذ ةلراص نضغلا قلذنإو . جرخبل مرح غي هال

 رادلا + |

 قلذلاو ْ

 قلاذ

 :اكيلذ" ناك ناجل ار هائل كرنب ام اطلا ىأذ
3 2 

 وأ مويس او.

 لاذ

 ا ا د نم 2 وقو٠ ذيعلا ل راسا مسأ كلذ

 .باطخلل ةيفركملا فكلاو دعبلا ىلع ةلالدلل مالنإو ةراشالا قاضي انالف وصلا و ١

 0 كك جارسلاو: .ترَذ 5 قاذي 0 نانا 0

 قاما

 جرم مرح دب 2 بص تيضلاو

 انالفو ٠ كو نكلا ى ذأو درا كاد

- 

 . غيلب د يأ قل 0 :امسلاو هديا

 7 ءيش لكل ذو. لح وذ يا 07 ولد قانعلو

 + ع 00 نأ تلاع اتا تاتش

 هيَ 3 ١ يصف

 دودو 0 1 قلط قلد الو

 فورا * هن ل> 4 2 عيش 1 ذو هوايا ةقلَّذلا |

 نقاّذلا وذ ىِيإَّذلا * ميلإو هآنلإو لا يف هيلَدلا|
 يا قيلذ ثميطختو .غيلف دج ىا قلد نانا لاقيإ
 لا لس . مند ءاألأ

 يا قبلط ىبذ ناسلو.ةبص# يا ةقيلذ ةأرمإو . عصف
 ناسللا كل 0 هذح هيه لك نقلوا

 ماللا يف اقكلات كفورفشلا ها سراخ سوار اعلم
 قلَّذلا وذ ناخ د مرانجللا ى 20 ةارااو
 ةفشلإو ناسللا فرط فورح 8 اذا فورح او .قلاذ ج

 ماللا ش قو ل اهنم 4 ا 3 قو قى ذا 0 دحاوأ |١

َ 
 3 ددح 35 5

 ..أث ه هأ6

 ميو هافلإو هلبلا فو ةبهَْش ةثلثو .رءاكنودلاو ةاراإوأ

 قطنملا دع ةقةال ذلا نال زك 6 فاد هذه تي انأو ْ

 ناسالا 1 فرطل ٍش امنا ةعرسا| يا

 هلك فرطعلا الع قالطإو.ةثبللا هفرحلالا ءذعب انجتاذت |
 هاو ع موكا ابعجو ةقال لاا كل 2 ف رخال هذه

 0 در ئاصا) وهو اصعلاب قاسيو لص كح ذلا | الاي طواخملا تيللاو:فرطلا, دويل قل... لف
 لثو و ذاوه لاقي. دتول اب اضيا ّلذلا ْق 0 لكلا هب بردضإ سمش دبع ينب نم 000 ؛أو

 أننا يبا نس نكلفا ود: لات يناضل

7 

 رومأ هر لالدا  ليتوف ةنه قطوام يا ”قيرطلا :

 2 ا

 باتا .ذوةآلذو لذ لذي لجرلا لذ
 اف لذا رح امال ذ جنالذو لاذوهف رعد كَ ناه قأَذو 3 ةنم بقرشأ

 ْ 57 وهف بغص يا نك 59 لد 25 ديسبلا لذو 0 نكسلا 0 2 الد 7 أذ ناسللا |

 مركلا :بللذم انف ةلعج اليل ذن لذ * ذأ دو لاذ

 ةروس ُْق ني ع دم وأ هديفانع تياذ لووهجملا ةغيصل

 عضو للا لاذ والاذن اهفوطق تال احل
 2 » ع ص 0 7(

 .الياذ ةريص الالذإ ةلذاو 37 ةري رولا ىلع ةقذدع ىأ

 لذي نا قب خس ثالف لذإو .ال

 ٠ عضاوتو عضخ الذ 0 ةالذا ةباصصا راض

 بمدصلا َريعبلاو للا ارو 4 اذا الالذعسا هلع 1

 ا 1 ذا| د« هب سنن 9 ذاعسيل ةنك طار دا عزنا

 ذ هدجو انالف َّلذاو

 5غ

 0 ام اصنحلاو 0 5 امو.“ م فاو ةمحرلإو قفرلإو

 القوا لولا ٌييدصم هنا لع ريكا وا ,لدلا

 ”ذلاو . اهيراجم ىلع يا اطالذالءو اهكالذأ ةيراج هلل هو
 ين ةروس قو ٠ عضاوتلإو ناإللإو ة ع دايقنالا

 ايو ذهني ل يا َلاذلا نم يلو هل نكب لو ف رس

 بال احتل | يا تيرعلا ةداع ضو .هب ر ةلذل ةنل او 5

 ةاواعملا لاب ضعي مهضعب نوكي نا دهاعنااو

 * ةغل ايما ذم ياليل ذك ذو.ةجاحلا ىدل ةدضاعملاو
 ١ |للَذلا * نوُيلولَذ ج ةئَدلا ىلملا نسا ك وَلا
 . ١ [*ةراعتسالا ىلع يق دررصق يال ذاظتاخو م كلاوذ
 | لاح ىلع باو لالذا لع ةعدو لذ عج لالذألا
 ” ةييالذأو . ا داو الو ةهجنو ىلع يا هلالذأ ىلع هاجو
 "١|لافي. دتولا لذا دعو زدصم داو :مرخأو ١ سانلا

 رادحلا 3 دلل موت دارملا ليقو . غراف يا ةلذملا ريمكوه

 هاوقب رعاشلا امعمج دقو. عاقب



0 

لا اكذو اك ذ وهف ةنطالا عيرس
 ١ ماهجبذقاك دوام َدةعذ

 ال2 و الكاف هطاذلاو ءام فو كك :رانلا كَ

 2 كذا .اهدقوا كذا راثلا ىذا: ندي 0

 25ذنسا رانلا تكذتسإو . عئالطلا هيلع لسرانويعلا

 يا كاذ كلسمو. ل مسا يكاذلا + تكد ىنعبأ
 هاك للا * ةلعتشملا ةرح او ميذلا اكل * ةحير ”عطاسأ |

 هكذا كفو ةةلطنلا 5 :ريس و دا ةّدحو ردا 5

 هيلع

 - . ه- -_- >

 ا ةكنلا هلو و :ءأ ار الأ تاقيككلا ع ا ويقلل رتوق 1 ةنأث

 تغلب لافي نعلا قمذللا امش هلكذلاو قحذل ابا
 نالف اك ذك نالف هتف لاقيو .تّنَسا يا ككذلا بادلا| |

 كاذ ةمازكك هنس ناصفن ىلع ةتمازح يا نالف ةيكذتكوا

 هاكذلا ةنفو ءينلا مامت ةغللا يف هاك نا ليق.هل اكتسا عم /

 درسا ةاكذو ٠ لوبقلا عيرس لقعلا مات ناكاذا مهلا 9

 ل لاقت ثياقاو ةيلعلل وقوم روع ا
 يبختملا بيطلا يلا لوق ةنمو .سمشلا يا 55

 56 علم يفو ةعلملا ُىكف

 ةاكذ فو ليلا ةبح اهُرسو
 ذإو .اهناكم ىنخالف كلسملا اهنم حوني تكرحت اذا ياإ|

 ىنذالف سلا اهمال اهرون اهيلع لدب ليلا يف تراشأ|

 |ةاكذ نبا ربظ لاقب. اهنم رهن ؛وهو سيشل كا ةكذبأ |

 ا موقلمما علطتب جي ام عرشلا يفو . يذلا ةكدلا + يصااأ | ظ
 *ةناوك 3 عج ياا ابك يوك ذلا * ردد ءيرا وأ | |

 رد رفا راو كونا ودعا لقا يخذل |
 ١ *ثينأتلاو هيلع ةفرصنهريخ دوسالا 5 رك َّض هر ةفرعم ا ا

 ةنطنلا عيرسلا ةيَدلا»عوب كد راملا ىلع قيام هيكَذلا ا ١
 | تاقالا ائمة ا يابلقلا يكد : لاغبو ىذا

 يا . يذلا اّضيا يذل !و . هلي ذأ ج ةدالبلاوأ |
 زجارلا لوق ةنمو . ةحئارلا عطاس يا[

 3 دت يتمبتو ي سا تقيل

 يذلا “كذنإورمعلاب ركاهجو

 000 جصلا كذ نب ذ ناو .اهريتشلا

 اطل

 00و ركل سوء كاوم (طصرن راف ناشول لش

 2 ىبا١] انو. دارا

 ا ثويل يف شيلا اًقوفص

 مولا ختولإو ياذملا نوم
 هد مو كرام كم 5| و

ِ 2000 
 ءاملاب 0 زمللا نيللا حآلذلا - لذ
 : معلا 0 -لذلاذ

 1 ِزآَّذإ ماو 15 !ذلاو لد دالذلا

 اكمل قوف سبلت ايما كل ذال ذل لبقو كفاح دعا

 او لآاف مسا تحلم ١ عجم كل |
 ىا ةلكأ ماعطلاو ٠ أعم 0 58 ابغل ا 1 0 غاذ

 2و ةهريظ وسلا ريعبلاو .٠ كيلظو |

 رمق .حاتنلاب نوفصوب رباع يف! نم "موق

 ةنود |

 هلاك فنالا فلذ

 ْ اكيد ةفد يف ل 1 إو فتالار غضا

 بقوقل قد فاذألا +ظياغرذم سيل وف رط
 ذوو ا

 || هفاذلاو .فلذ ج هانلذ ىثالإو. ىلا وذ لاعيلاو ا

 ركاشلا لوتبا مثو“ برعلا نم قا مارد | مسا أ

 أيس رق دعب اهيلع قا ينلاول اهعّوق تلكو امس مولا

 ْ 0 مريح ىلع حبل ب اخ يأ الغ ك اقيو٠ بالغ تايكذملا

 | 9< راتماو كفر

 |لزلذلاو لذلّذلاو
 | ليوطلا صين 3 ايل ايبا هذ رذلا اى. ذر كلاش ٍذآَذلاَو

 | ١ تع رظانلل ا 7 اكررظنل هن أ ردقأ !كتاغم رد>أ ْف للقو

 مرخإ ْف ١ معالي ذو مهل ذلذو (مساتلا ليفالوو

 0 ف ىقلطنا انايعلذا لجرل .ر ١تكمعاذا كفا

 ا *”هو وه 0 بلعذ يف ٌيرهوجلا * هوو يه

 0 1 كالا غاذلا را ينم فس سل ف ور اسلم

 | لل | غلذنا * تباقنا اًعلَد اذن ةتغش تَعلَذو .نالا ي
 | بغل غل اذلا * لوا

 | * وش ةنود نس غلاذ ٌرءإو . هكض ءوس ٌةيس ن اسناللا

 مو غلذا ينب ىلا بدن ةاكركتلا عكا ولْدآلاو كذآ
 |( هاذ

 ل حس جر سس سم تس ا ع ص م ل سس جس جه مدس هس همس

 ١ نرجو نسكن قه تج ع ةتوقاي ةاماقلا - اننا | | ليلا نم ةغتاتكذلاز 5 ادا + «كذلا كنكوم ةكذلا |
 د سا 0 1
7 1 
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 38 اض ةنمظ ظاغ ام لقبلا روكذو. 00 5 ئذلا

 5 ذيع وبا لاق .ةآاموذ يا 2 ةكلفيسو ةرازوملاةلا

 000 كي انك د6 دج اهعارفش فو

 هيدا مصل | قس كيوم لون

 ناكل سمكا الاب
 < ةلا/ الملا قيوم كف

 اق كلا رلى لعن ب ايما زمق لبلا دسع كذا
 ةقفلخ اعد ركَّذلاو كلج دي ديفا مك

 ريكذبلا اوراكذالل مسا ىرأ درذلا * ”مراص رك ذوذ

 الف ةفرصنم ريغ با ) ما ها عربغ 0 ةتردذ لوغن

 نآرنلا يف ةدرإولا ىركرذلاو .ثينانلل اهنلا نال ( نو

 هلوق يفو .ريكذتلل 0 يف نرينموأل ىركرذو هل هأوق يف

 طف ةايماو لل ةربع يا بابلالا يلوأل ىركرذو

 رادلا ىركرذو هلوق يفو. .ةونلا مط نبا نم يا ىرثرذلا

 - |يندلا يف نودهزيو ةرخخالا سادلاب نورك يا
 جاذا مل فيكف يا ١ ماركذ ما :اج اذا مل أ ولوق
 0 ماظاقبإ اوم 1 اهب دارملإو . هاركذب ةءاسلا

 كرذلا لعتسنو ٠ ل اوهالا ةدهاشم دنع ةمايفلا موب

 ا ةيمومتلبا انوا ينوراسلالاب ركتالسو ءراكل

 قرفاعلل عؤلملا نبوي

 2 ةزه مك اركرذل يئورعتل ينإو
 ٌرطقلا ةللب رونصملا ضفتنا ام

 ةركذلاو . نايسنلا ضيفن ةركرذلا *« كل ايا يركرذا يا
 ناو لوقو ليمان سارا دالونلا سة طف رينا

 قرك ذوذ في بو لجر لاقي. امدح فيسلإو لجرلا
 * روكذل اب ةهبشتم يا ة ةركذ أ د 507 يا

 ىف ةاحغل ١ دنع ٌيركرذلا دبعلاو ركرذلا ىلا ةبسن ٌيرْكَذلا
 ىخن مال اب اًهّرعم ظنل ةداعاب روكذم ىلا نهذلا ةجنوت

 يا لوسرلا نوعرف ىصعف ًالوسر نوعرف ىلا انلسرا اكو
 ىذ ريكرنلا * لذغلا لات ةراكّذلا *«روكذملالوسرلا
 يف طوق ةنمو .هنهذ يف ظنحا ريغكلا روكّذلا *«رككرذلا
 بذكت تنكاذا يا .اروكذ نكف ايوذك تنكاذا لّدملا

 وذ

 .كبذكر بظرف مويا ةضقانت الكل سما ةتلق ام سنت الف

 رعاشلا لوق هياغو
 اجد كلاب هدكب

 ١ ىبحيابا اي اروكذ نك.
 ا |[ «عدرفل سبل اما بيطلا ةروكد ةنمورك د جتروُكذلا
 رك دال + ةدوجإو ديدجلا سيباو ركرذلا ديجلا بكذا
 ط ةركذنلاو طيح دحا ئاذي هكذا هاو ليضنت مسا

 ١ .ةايكي ان ردصم لصالا يف شو . هجاحا هب هكنوت أم

 || يفبتكت ةريغص هل اسر نيدوملا حالطصا يف ةركذتلو | ٠

 |[مدنع قيرطلا ةز هدي اع لا لععلا نييتفلح

 7 ابظلا يف ثباتكاضيا ةركذتلاو .رنسلا ىف نذالا ةفيح

 تالا ب ىلع هر ةيكاطنالا ريصبلا دوار يشلا |و
 ؟اأراكذلل او ٠ هلمكي لو تاف ءاطلا فرح ىلا هيف ىرجو

 انا 7 كيسا ل اب رركذلا دالو ان عداشبلا

 اة ,لاوقا تاذ. يا ناكذم ةالفو .ٌراكْذم

 ! 0 كا كل يتلا يدلل كاتيا لذ

 2 هادو :ةفوخم يا : 0000 ديدغلا

 ' اافويسلا نمو. ١ دي هكذا ديو كايطتا هر

 اك رق اء هام غم

 ايودك نبيك اذا

 امدننالو 0 ةمالع هي دديال هال

 تدجوامو ةطانك ةيالعلا أويف تدِحْوا *جرخ ةءكجلا

 | 4| ةراشالاك كلذ ربغب هيلع 90 د ريدة

 |ًاهانيتب ةامملاو ومن يلع ريمضلا دوعو .ابز راد هذه ون
 | رك ذنوج وهو" قبح اما ركذمإو كلذ وو ّيأب | ن

 ' [ىهو فد تح ريغ و جلاب لجرل اكعسنج نم ىثنا هل

 .ةركذملا ذملاو اهوحنو باتكلإورجم كركّذلان ١ اويحاريغ

 1 اسمو قات يفروكذل اب ةييشنا دلل رك او ءاسنلا

 | ايننلا ةركذ.. هقانو .ةديدشلا فاودلا

 ابعت اباراهلا دف ىغنسي اهسار نال
 دنشا (ٌيواو )25 دو اك ذو اًوك ذوك ذترانلا تكد

 ١ نا لاحت ثالا با. لاد 4 تايم تجنرخ واهي

 ناك 15ذ وكذب وهذ 2 و ذب ذو كذب لجرلا كذ ف

 / 1 ارمارلا ةيظع ى
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  ةطاسباو وحار لاكياب لقا ا

 ةريح ىل ةكذكذاوياتب لا

 نهد يف ةظحس اًركذتز انك تدب عنا وكم
 ارك د وناسلب كولا ركذو :ةكشو هدجع ىلاغت للا
 ناكابنركذو . هلهلاق اثيدح نالفلركذو .ًاديش ةنعلأت
 قطن للا سا ركذو' ةيانطقايشلا

 كينانامأ ل دلاةةيلغ لوقو لصف هنر مما ركذو ّلعألا
 طرش رب دقتب موزي افرع 5 ةزه عطقب 24

 كا 7 0 تلسإ ام يام ارفتسالا دعل فود ْ

 كفرعاال ت

 | ةروس قيس هئمو' هن

 ١ نم يا هلوفم ضيرغتو هياع تاكنا ود ا

 | ىدعتي َر كذلا "6 تاكا 12 0 90 دسار ْ

 ارت وت ماللابأ ة كنتو لعبا هم يناثلا لوعفم ىلا ٠

 'يرزعاذ ذأ( لكن ويقع هللا م 1 كدي ل عال احأتالو

 ,لوعتسا ب بلفل اب ركذ ١ داو نال ركذلا وب داري ىل /

 .مرحذ لف هبرض رك لجراا 0 عب نورفَم ريغ ظ

 لو ةظفح ةقحو . !عبطخل ضّرعت وا اهبطخ ةنالف را ذوأ

  اهوظنحا يا مكيلع هللا ةعن إوركذا ةنمو ليق .ةعْيضإ|

 ا ةلكلإو هوكانيتا سلا هاا اعل * اهوعبضت الو

 زوالا تن امنا اركذف ةنب هو٠ ما 6 :أ َدَضَأ

 مهرها يغار يف ةركذلا عضو ةريغو لل رلقوأ 1

 | ةنلمو «ةنيدسفلب ةكمت فاو اف 5 5 ْ)

 ظ رعاشلا '
 املا ةاتفي وكل محلا يفَلئَأو١ َ

 اذ ارا ديد 1

 39 95 0 7 5 هي 0 ركدنواوكفا

 0 أذتو . ةركذتم يفور ذلا مه
 يثلاركذتسإو ذ يع شرك د ذو هرث دو هر داود

 ركذت ا ءدلا يف و ّ 0 ةظنحو ُه ةسردأ

 او ابظنحتو ىناعملا نم ةيهولا ةوقئاشكردلا] |
 ةوقلا هذه نأ اكمو( ظ ف حيف ةظفامل | عجإ ار) ةظفاحلاب

 ١ «نرراب هكللذ لاول داو علاش يف هنا اولاق

 ةهبجلا ىلا هب ًالئام ةسار عفر رّكذنب نا دارا اذا ناسنالا

 ظ

5 
 ر

 أ تيس كالذ

 ادام 0 0 ككاو 396 0

 | ثصاخلا ركذل اب ديرأ اذإو .ريغال اجلا ىتعملل ٌمضلابو | د

 | ةنمو ٠ هب رود لعل اعلا هذا ىلع انو 2 يسأ 0 تيلااق ف

 ةركرذو | ا

 ظ ند هو.للملا عضوو نيد دلا ليصفت هيف باعكلاو غاع دلاو

 ظ ال ولارطملا .نمو..ةيلالا عامتل !ٌيونلا لاجرلا
 ٍى .ل 8 3 كلب 3 3 #

 || هيبت 0 ور نآرفلاو ثيدحلا

 | | يف لاقو. 4 ةواصو كلذ هل أوفرع

 | يناقإو .ءيثل !ءاباظتانلا ام دحا ناينعم ةلزكذلا تايلكلا |.
 | .نايسنلاُد دض وهو ةنع عم هال ثيقخ نه ذلأ ف ةراضحا

 ِِث

 او ةوأجأف طخ

 ظ م رظافل اب .ىايثالا وهو .راكذأ أ ىلع عيجي ردصملاب
 لعلا ىلع ةيظاول 0 هب داري 7 قلطبو

 ١ سردواكثمي دحا | ةدارقو ة التلاكويلا بوت وا بجو

 قبلا حالطصأ يف ِِق ركذلاو+ ىّتنا ةولصلا يف لغنلاو

 | دنع رك .لاوو مدنعر دال هما 1 نعال |

 ءاقيبف اهي حرتلا |

 | ةلهاشملا 5 ىلا هاد ! ناطتم ند جورخل اوه ا !الغلأ

 ا طاب كين فلق مورا انميتكلو ١ فوزا ١ ةبلغ ىلع

 | ركذو ..نيقلئاعلا كارشو نيلحلاتناصنو ,نيفزاعلا | ؛

 اردملا تيظلا نات لوق

 ةئجاحو يناثلا هرع ىتالاركذ

 لانا ل علا ا
 اذ : ىلع ياردكي دورك ذ لع ينموه ل اقب >5 قلاب

 دا باقل اب مومضملاو ناسال اب ردودكم انصخم هاكلإو

 هاكات ةراكينو راك ذو ةروكتخولا روك 5 جيظنالا توا
 ؤ 5 هس لو يقل جت دارك كك هلع

 ظ
 | تروي ايقيد ماكس ايقلا ريغ ىلع ريكأتموروكذ داجار

 ىضعلا وه يذلا ركذلاو لا ىف ىذلا رح للا

 هل ىبف كلعذلا عمجلا نموه شنخالا لاقو. عجا فا

 كولا مر دي ايعلا بلف دكال
 ظ يسال نات قوويرشال اب للرب ثينالا فالخ

 ٠ هدوجأو ةسوبأ ديدحلا ن
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 تففذ

 بيطلا يلا |

 9 اناا قرا ثياب اود

 قرف لك .رافذ

 و اهل كيوان لد تكلا/ويطإ هلا ىَرفرذ هذد لاقي 5

 فلآلا لعج ىلع و دق .ثينأتلل

 الم اةكيللا .بمانكألا: ى ءو :رفذالا ثوم ةارفذلا

 قرا يخي ةيعبر 48 امرا انف ذل ومَن نال نبدا

 اي ٌّيَوح 0 اهيمست هو ماعلاو : ابكأ 5 يتاوملا ا ىاكتالا

 ظ ةدش ةرفذلإو .تابنلا نم ٌحونو رِفَّذلا تلوم ةرفّذلا|

 'لبالا نم ىَرْفِذلا ميظعلا ُدِفِذلا * ةحئارلا كد
 , باشلاو ىلا ميظعلإو ةآنلا خفنتو ديدغلإو باصلاو
 نم ىَرفِذلا ةهظعلا ةَرِؤِذلا * داعيا ءانلا ليوطلا
 ةءنأ١ وذ رفذالا * ظيلغلا راهكإو ةييل | ةقانلإو قونلا
 . ةياغلا ىلا ديجرفذا كلسمو .رقذ جةارفذ فقالإو
 ءارف ذلا ةريثك ةروف ذه 2

 : 0 ةنز قورفثل اكقوُرفْذلا

 اتاي. دنس ادن طف ذب ُسينلاو رئاطلا طقذ

 طوفَدلا * فاقلاب اههيف بإوصلا وا هنطب يف ام ىتلا

 كفل

 ةلوملا ل ايل اب سظف دكلام . عيض عر فلو

 زهجا فق ل اًداَقت رك اند فدي حرج | ىلع فذ

 ”كلما فذ ُةَفِذي انالف نوعاطلاو . .عرسأر مالا يفو .ويلع

 زاهج 5 # ةلمملاب كد ْ عل كل مذا ذذو

 1 ا 1 00 0

 امدهو ايت اقاف ذتسا انرما تفذعسإو. هباعزهجاَهلَو

 تفذ نم مسالا فاَقَّذلا * تفدتسا يف ةغل كل تف ذسا
 ٌردصم فافذلاو ليشمل ناك قاذ ذ امو . جيرتملا ىلع
 قاذامو فق ةذ ج لكلا وا لياقلا ةكإو لئاقلا ةيسلاو
 هب قلعت ل يا فاق. ذأ“ ةيف اموأ نيش يا اًقاف ذ ذا

 نفذ ج زاهجما ةلئاملا| .فقذ ج لآَبلا وا ليلفلا هلكإو لئاقلا عملا فاَقذلإو

 هجو ىلع فيفخحلا وا فيفغكلا عيرسلا اضيا فاقثنلإو

 ,ةانلاو ةدصن ةفدللا

 * قارعلا كلام يخل ارذنملا نب نامعنلا سرف فوُقَّذلا

 ها ةح 2 0 موس هي 0 | + مرد قاحالل

 كلذ لعني مضل أب ا دا

 طيقذدلا اع تسيب ١لا جرلا نم هيدا *ن ابضغلا|ر

 كأي نلا طقذ . كو فك 1 23 هامل

 ْ ةلصأو . ةئم 23 ناعتسا نول كر ؛ هنق ذب ناسا ظ

 + عابتاثفاق”نثفافخو ( نزولا يف فيذخلا يا ) ضرالا

 يال

5 
 دفا 8 2 ص

 ايار فدل
 -_: هه

 ا 52

 دع عملا
1 

 0 هجو 0 ا ندا وأ م فلا اا تبفيف ذا

 ١ ىهو. ةيزذي ل ام هلك و 6 -تذ

 هل غلا كلل غذنملا # ةداع

 1 اللافي قاووولل 5 نقد

 ' ظ ا[باب ا هتفاطت 0 نطق ذيرئاطلا طقذ

 طِفَدلا *ًالياق ًاليلق ةذذا < هلا طقذت * ةلبز ىلا
01 

 : ا ةراطق ننا# راطقرذ هيغص 21 ؛د طقذال نابضغلا

1 
 ا

 ١ قى ةراآ ن ارطنلا لف ذلاو لق د

14 

 ا
 ا

 43 ارق ذو“ .ةنقذ برص أ 26 6 ةقذي كد

 ىلدلا تنقذو. ابيلع ة 0 ذيغلاو كا ىللعو | ودي ىلع

 ٍ كاع ىلعوأ رتل ىلَع 5 ا تراص 6 نك

 م ةنقاذلا اك ةقياض ا ةنقأ ذو .٠ 7 ىعكب اًنيقذت

 ًامترتلاو اةفانلا ةفرط و ١ موةلحلا سا رو ١ نقذلا 0

 ىلعاوارختلا ةرغث و ةّيملا يلب ام نرططبلا لذسا ول
 | عيدجم ن ندكلإو ىقدلاج ري ينل نقزلا *# نطيلا |

 || هلش م رع

 ش0 لش“ لكلا 4 ا .ناقذا 6 1 اهافبمل/ نم نييفللا | .

 | 3 ا

 هنقذب دةعيف ضيني ناردقيالو لقث هيلع ليحريعبلا

 ةليعتستو ةلمملا ل ادل اب نقد لوقن ةماعلإو ٠ ضرالا ىلع

 تلا فق تونز تان ةيبذل] نقد اسيا ةيشل

 ”0كلدو .ريسلا ب اهتقذ ترتيل !قودلا نم نوقّذلا
 لجرلا ا * ةلئام اهتفش تاغ كدر نود

 را اضن دابق كلو . هاقذ ةازل ا: تنرهنلا ليوطلا
 ةصوحس نسم لس

 افلا راو كنا عب



 لعذ

 ”ويرس يا طوع و طعاذ
 نو .ةعاعتذ ةدحاولا قّرلا عع نلا معذ

 ةلخغل | ىلا ةلففل | نيب ام يشي اشيا ها عاعاشلاو . ةبدر لغتلا
 الف عد و:ثأم ان ذي لجرلا كعاف

 * ثام اَنأَقع د فعذب لجرلا فعذو . فاعلا داق
 الع 5 8 عطقنإو رهبنا قفا هه ب ةَلَتَق ةنعذا

 2 ها و ه لق 2 يا ةماقن# 0 3 هذا فاعل

 ب فاّوذك لجاع“ عيرع يأ ةفاعان 0 كلا ا

8 1 0 
 يأ فعذم توم ا تو ١ ا 7 لتفلا ةعارس

 يا باعللا عن ةيَحو . رةعاس يس

, 2 2 0 5 
 0 يل فوع كن ماعطو :اعيرش كلف

 قاع ناني د قزف حاص اةعذ ةقعذي ةقعذ

ئاف يا ٌقاَعثذ ةادو .يازلاب قاَعز يا
 ل

 دونا دعب رارفالا لَءَّذلا

 عيطض و ءانخغسا يف قاطنا لجرلا بلعذت - باعذ
 ةباوص اًبابلعذا بلعذإو . بلعذتم وهف بايت تّنخو

 .ةعيرسلا ةقانلا ةيلءذلإو بلعذلا «ماللا مدقتب بعاذا| |
 تلا يبا لوف ةنموأ|

 ىسالا آلا اًبحاص يل وكرت 00
 ماعن لمأك ةبلعذ ليمذو ا

 بوذلا فرطو ةفيفخملا ةجاحلإو ةءاعنلا اضيا ةبلعٍذلاو ||
 ا | اعذ ج قرا عطقو ىعتف هدم عطقت امو ||
 الق اتي بالا فارطاورعوبا لاقو تاع هبا

 ريرجل دشنإو . بوُثع"ذ اهدحإو بيل اعذلا ظ
 فبل اذ تاجاحا لذ نوكآ دقو

 بيل اعذلا ضنا اذا اًيرذّوحإو
 ”كلهأو هب حوُط ةنلعذ

 ىاارلا دال

 ل 65 - سد كه 1 -

 توم *ايحو احذوا ةحذاطع ذ ةطعذب ةطعذ

 ج ندذالا فاخ صخاشلا ظعلا يف وا لاذنلا 38 2 م ثاركل اك ل, ىولع ذل كلذ
 ىَراَق و تاَيَرفرذ | نم برظو رِيعَض دعاطو حورلا فينخا

 ابدعت َيِرافذو ار رجو عفر رافذ لوقيو اهرسكب يرافذ | نب دل اخ في .-و ناضلا نم م لا بلا نيل اوةأمكلا| |
 لوق ىّورب هبلعو .هايلا ديدشتب ٌّيرافذ ىلع عم دقو | باجل ناضلا ةاعدق وغدا 1 ذو ١ صاعلا نب دوعسأ||

 رفد

 ةيذبلا ةأرلاو ردصم ةطيع ذل« ةطعذ هطعذ

 عرسا لجرلا نعذا * داقنا اعد نعذي هل نعذ
 ناعذإلا * قا وقيو . دافنإو ل ذو عضخ هلو .ةءاطلا يف

 كلتا مز زع ىنعمع داننعالا احالطصإو . نعذا ردصم

 ايد فورا دال ورا دحر د اف هارأكلا مزج مزعلاو

 0 .نيتيل اب ىسإ ىلءالاو نظل أب سي اهم ىندالاف

 ةسلس ةداقنم ٌنآعذ قا ديك لهجاو دياقناا

 ةدحازلا 11: نيباغ فخ ةلاوش كين عاذم مهر 1 وطزلا
 نيعب أتم يأ

 | ُط عذ يفرك ذ دقو عيرس يااط وعد لجرح وعذ

 اهعماج اًعَد اهْغْذي ةتيراج ّعذ
 ةروذب لانا ديم وكلا كاوغج
 ةانعرلا ةغاضملا ةاسنلا نم ( ناي ) ةيغاذلا - يغذ

 اد دنح ومودة ادم د كرت لجرلا هك نتل
 هيتلحار زاهج فذفنذو .وهيلع زهجا هل فذفذو هيلع

0 

 بط تديعاو ةدضتار (ةيريخ دوف نإ + تلاارفف

 29 0 رفذلا * رفذأو 7 وهف ةثيبخ مأ انني

 ةآمو نتنلإو نتنملا طبالا ةحتارب ناصقم وا عئرلا كد
 مهلا ىلكا هل ىراضتلا تان رفذلا ةذمو . لخخا

 رفذ نولوقيف العف ةنم نونببو . كلذ وحنو ضببلاو
 يازلا نارهظالاو .اياز ل اذلا.نولادبي معا الا. رّقذتو
 يال ا هب عد ىدلا رَفَرلا نم اًدوخأم ويف ةيلصا

 فدا رهو م بوبا لكأ ل ىونلا مدي

 موقب دارمو٠ . عيش ك6 0000 مهحالطصا

 اكلبسو كتل ةرقذلاع طبالا كة يغوفدلا

 ديد ناصر يا رف 17 و .ةياغلا ىلا كيج رفذ

 فصن ىلا ذقَلا نذل نمام ناويحلا نم ىَرْفِذلا * جير

4 
 ىلع ميج اهيئرا 0 ءارلا أب

 غار



 بمع

 عشب أ سوفلا ندو ماييحان يللا ن*هو نشيل ان اهتم

 .ىرذي اهدحاو لفسإو ىلعا
 0 وو دءاوال م2 3

 .رهرتولا فرط ادع أ

 تدع تك 1ك 7:

 للي
 ىرح 06 ل ْ 3 ا اهلبق 6 8 رع ف أ

 ناورذللا 000 نايفطضصمو نأي ايزغيك ادار ِ ظ

 وق 2 0 0 لل ةغيص

 قا ارعا 0 0 نابع 1 هنا 00 3 1 38 3 اوا يا|

 هأ ا ن؛ ةراع بطاخ ”يسبعلا ةرانك لوف ه هيب 160 .قثملا| ا
 ا

 ٠ | ارا اذانا :اهف'”لتفتل : اهيور ذم كتسأ ضنعت يلوح
 انا فذحي ةهعرو ءادنلا فرد فذ ةزاع اين ينال

 هيَوَرْدُم ضفنب < ع ج موق نموهو' تس 0 ا

 لوق ع لق قاكةزاَغ ١ كلذؤتل] تو ايغاب

 9 يف ن' 0 هتتلعم ف ع |

 3 قاض يكلو أمع م

 دعاوا 3 ةنسأ مىْخك ىف 8 ١ مئمدقم ُْ ةنولع نيح مخ ١يأأ

 مادقإلا نع ةعنمف هل اا : قياضأ كا مع كالا الأ |

 نبا اي كادعالا كلب انيقتلا ىتم ل اقفرتعاج نيب هب قتلا مث )
 ةلوق هيليو تيبلأ ةرانع ََ مف لدقل 1 28 ددهتو ءأ دودلا |

 محلا

 ٍِي ل 2 شف 5 ذا يلم
2 

 تفجر: ن؛درف ىنقلت ام ىتم
2 

 2 هد 00 نا للا نرقافلا ناد 0 اندحو انيفنلا ىد يأ

 «اعرد جت آلف اًقوح دغترتأ
 ةليل ل احا فدان علا بولا كقذ

 كلا ةجوعملا 00 ططذ

 -ي

 هأملا بعذنإو .ةنعز ذا ىأ نجا ةييعازب - كيو

 رج لدلأو لاس
 قلقي نأ ىهو ناعبض فّرع 528 5 اعذم مهيأر

 7 عناق ذلا نم ينلا ن 1 دل 4 هلا

 مع مكي

 .ءارلأب 05 اعر نوكأ لبيب هجوما 0

 با رجا راينعأب درفملا هب فصو ا 0 دفاعا وهو

 عيجما ةغبضص ةلايدعاب فرهنب ال الخال بوت وق ِ

 الا5

 ظ 00 ملغلا يف غلب

 اتا لح 5 ليق ول اعلا مون رع لذ نيشحت تا

 نيتلءم نيل ادبرب داعد م.كعو ةأيبع 0 اد , ربراع د

 رطد

 والاف رظ عروبجلا نع الوقنم اًكرفم زادك نأو . ىصقالا

 ةيللعل اكرخآ ماتم هدضعي ل ام عنااإ ضهيال كلذ

 ليوارس يف اهيعّذي نم دنع ةيجتلإو ليحارش يف
 اف دولكارلا فكر ان دا دعنا

 ميغ مف 5

 ابعءاج ةتيراجو٠ اذكدق قد احم ةعب 1

 لا دفعا د3 35: ةقاخو لاما 0

 عذعذن * اريدغ اكيرغ ةيكوح رجشل ا عرلإو

 عزنا اءّذلا * 2 بف ةعدذعد ل 5 0 ل

 يجو يا عرذاعذ |وقرفتو ةيدر لخخلا نم
 عدلا عّدع نا + سلا م كيال ماقلا ا عانعلا

 ا
08 

 ا[ نيبازب عزعّرأ ا١باوصلاو أ

 كير تلك زرع ا اطل و ا يي و هذلط# فود رع
 5 هكا - . 5

 3« شسش د ارع درع ذب رع دوءروع ذم ورق فاح لوهجللا |

0000 

 ذي هرعد

. . 3 . ٠. 

 | فئافكاو ثميبخملا رعاذلا# فوغ رح ادت و.ةفاخاد رعذأ «*

 *فوخلارمالا رعتنلاو شهتلار لا كاوذلا رعذلا

 ِ 0 1 03 وذا : 3 ا كلا

2 2 

 * ةرهض *أ هلا لوقن ةماملاو“ اًقاد ةبنذ بِي رجلا
 8 لا 2 -اع

 4 ةيرعذ 2 ل 5 ٠ ةزب د 3 ءدسلا نم 3 1 ذا

 0 20 >ٍ سا: 2
 مالكلاو يب رأأ نم رعد يتلا ةآ الا عقلا َر وع ذل

 ذأ ةفانو. ايلا

 ير يقل دلل ذل نب كفل ةهربا نب ورث ع كاملا

 بتاراعذألا و تزاغ اعرض نم اذ

 ا 7 ىيس 2 ىللذ 5 4 ليق لكرعملا ِ ةعبابتلا د

 نيم ماع ناك هنال ليق و نم ع رداد نمل ا دالب ىلا

 كك .٠

 ظ ةرعذأ

 'اةروعذل ]و هرعذلا ”هارتعا نشدوعذللا 0 ةقانلا
 ظ ملا ةقانلا

 ْ 00 بلل 6 . يام فالي 3 57

 ٠
 ١ رواد ةماقلا تدرب راعذلاو. . نعمو ةنز رد .راعشكر :راعذ

 ا وق

1 

 2 م7 م لع 1

 أو ٠ ف وضخ رع م لج 1( و. ةنم ةساتلا رعاذت

 مد مصتعلوأ 0 هقوف أم وتنيف دللا ثخحن 0 4 ١ راعص



 ورذا ورذ

 و م أهدرغم اههمأدم ىأ هينيع

 - 5202 6 ك . 0 "3 ع 0
 قرذا* قَرَرافرد ىرديو قرذيرئاطلا قرد

 ا ع

 كت .قّرذلا تنبنا نغرالادب قرذ قعيرتاطلا 1
 كافكا ١ تقرذإو 7 ارملا

 . لوعفم مسأ وخلا اب قوق دنا قر م .ردّصملاب

 00 يا قرذ» نبلو

 ةظفل ةطقرذ مالكلا طقرذ
22 2 20 

 هي تسهر نوح مر 56 امه دلوب ةارملا تمرذ

 كيحلا ىلع اباوع

 : خر ذ يف خونرذلا - ئرذ

 هيرذنو اورذ ةورذن ةريغو بارآلا جرلا تّرذ

 فاو ةتيهذأو ةتراطأو ُةتقَرف 5 5 را ف

 ءاوطا يفراطاذ ١ ”ينلا ارذ لافي
 ١ 0 يبظلا ارذو. هدّدبو هرسك«يثشلإو .حيرلا كيس

 ُةوف ارذو . اعي رساّرم ٌرِب يا !ورذوُرذب ٌنالف رم ىلافيو
 * ينل اربح نب سوا لاق . ةنانسا تطقس
 فمر خآ بان انم طق وبان ٌدح ارذانم مرفم اذا

 لوفلو.ذ ةيهْذأو ةتراطا <ا ءارذا ا ةيرذت جرلا هنّرذ

 | كديزوب ١ لاق .ةبهذ تييلط اذا ندعملا يسارع تيّرذ

 اهرظظ قوف عدنو اهفوصّرجَت ناوهوةيرذت ةاغلا تيّرذ

 .لرالا فو ةصاخ ناضلا:يف كلذودهب نفعت ةنمال
 ترذاو.هناش نم عفريو هحدمي يا ةبسح يرذب نالفو

 "”يلالطا دلفم لوق ةنمو .ةتطقةسأو ص اهعمد نيعلا|

 يرذث ام عمدلا نمبيرذت يتلقماعتا 0

 ص ىلع ضيفت ير .ةريغ بك

 ”ءارذاف ةنعطو -حررلل ثلا قلم اكمال ةرغلا يرد
 ابكر ذت ةطنحلا ترذتو . ةطقسإو ٌةاقلا يا ةتيطم ربظ نع

 ىكذتو . تكذتف ةطنلا تيرذ لوتن'ىّرَذ ةعواطا

 ىرنناق تعا نالف ينب تي ك؟ذنو.اهالعةوررلا

 ىلا( تلا دار ذا ىزعملا ترذتسإو . مهمأ|| ١

 ةرجل ابو. .هننك يف راص ووهيلا أجتلا رالف ىرذتسإوأ|||

 .ةيمس مآلسلا قْرَذلا *قّوذلاب

 يطلا ولا لاقي 35 0

 هلاايخا

 ْ وأ هريعو بارتلا ورذت حايرلا ىنعلإ 5 كابر اذلا او

 ا بابسإلا وأ

 | ةير نأ دع ماعطلا

 دالوالا قوز في يعاف تاؤواولا 1

 55 هيغل

 تبعت ىح ءدييلا اهبءانعتو

 _طنملا لظب ترذتسإو لبللا نم
 * ةيرصملارايدلا يف للبجوهو م لااا انما
 تايرانلا ةروس فو. ةبراذ عمج وهو جابرلا 3

 نه طقس ام ِةَواَرذلا*يرذت يهل ا

 هيأ نم تفر أَن تبا ا 5 ءىنلا نم اريك 0

 أم لكو ابيحاونو رادلا هلمف اَرَّذلا * جيرلا هب تراطف |
 ارد فو نالف لظ ُْ انا لاقي .هب ترقد

 ةماقللا مد ”ىربرح ا لوق ةنمو . هئف دو رةهراسو هتك

 ةيفوكلا

 ارع اذا قراطل اندنع ب

 ٍِي دلايف رخانخلاور كد اةريغ

 ها

 الاب داو جر اردنا ىوفلاو

4 
 موه ةنم فرط يأ ثبدح نم وّرذو. ردصم ورذلا

 || نينمأمللا ريما نع ينغلب دّرص نب ناهلس لاق ٠ لماكتب

 [١ لكويردصاو ضسارودم يح ةَرْذلا * لوق نم ورذ

 | ير وأ 10 ةلصأ 06 ةسبأي قيقد نم لعب و 51

 ىرلا «اهوو ةبنكةايلاب هلع صوعوةرخآ فذ

 ..هالعاعيشلا ٍةّر ذو.قلعلاو عفترملا ناكملا ردكلاومضل اب

 | ةهمو - ىَررذ ج العا يف يا فرشلا ةورذ يفوه لاقي
 رعاشلا لوق

 تلع دق و اهوناب دجلا 51 يموق

 اا عفو عا

 ام اهدحا نيينعم ىلع قلطت ةّعيطا لها دنع ِةّدر دلو

 تنل يو دنبلاب مبا نادل ةيرللا قورتلاب يف
 *«طسولا دعبالا دعبلاو ةيوتسملا ةورذل اب ىسي امامهيناثو

 ىف ف عباصال اك كفار ادا كا ينس ردلاو ىَرذللا ٠

 ولف ذا كو. راذم 3 سادكالا ابي ع ماعطلا ا ا

716 



 15 ب ملل يور دقو. 6-5 ا هيتقاط نم رثكأ ةنأكي أ *ع ةعرذ انالف ترطباأ|

 | دحاو عارذلا ذا ءاق٠ را ةزعأ | خاب 20 اهيلا ة ةمطلإاو تعض أول ق3 ارو .هلنت م اذ هيلا يدي ثتددم دير , كناكف ا

 || عراذلاو ةعرذ- عراذملا دد>أو 0 عراذملاو عيراذملا ايزاعسم طقرالا روت نتإبديج كاف فك 07 هيب |

 رو اب روأت ةنمط هنعطيق 4 ع ةسرافو يت َش 9 ةكلملاف اع عار 5 نوعيس اهعرذ ةلسلس يف من 5 ةولص مي 7 ا ا

 الرد ير را منان ذا ديمالا الغيل عارذ يف عزرا ةسواعشلاب لطف ولون ليل راكم هقلابأ

 0 عيفشلاو عور ةلارق َّ لا *ريعيلام ل 2 كا نم |

 | 02 ..ل 8 -_--_

 قولو عيجلا نعل وقنم ةنالُتفرصنم هنا ىلع ةآنب ةرسكل اب

 فرذ عرذ

 ا

 ْ اهلهإو كار ذأ نم رت دن و هيلع ردت و ةفطت ما ذا اعف ةمأل 0 تقوض

 ,لاع يظن افراد ىفدا برش ديلا طس وه انا َعْرَّذلا لصاو .اصلخت هبف هورككلا نم
|| 

 ليو ا. ةبادلا عا ءئ اوقوربلاو تيرلا نيب العرش وأ يحاونلا | هي قضي ١م ةابل 258 اكناب ُنأو

 تبي 3 2 ا 0 ندبيبرقلا| 2غعشاذ وهو هل 00

| 

 0 نمي سا 5 م ىفو' ا ا واخ هب يابا

 رادملا َعْيَدْلاو داولا تاذةرقبلا عرذل إو: تالا زمزاا | عرذلا عسإو و كوول يفاكملا ةرطملا ىدعتملا قلك

 يف هىجُو يذلا عّرذملاو رعارذ ردق ضرالا يف خرب ةلعتا انك ةعرذ مل وقو٠ لابلا غر افو ردصلا بيحروأ

 ا2دلاقوا ةاطلا ةلؤملاو هعارذ ىلع 0 00 0 رح 3 ا هوذذ 206 ةرودس ُْق هي هود عرذ أد ةلوط

ََ 3 

1 

 عم كيعتاكا م اقع نارنلا تا 56 عار ا | ةفانلاو ناعّررن 3 ج ةيدحولا ةرقبلا دلوو عم طلا عَرَّذلإ وأ

 نيقرلاب اب سفن اكهيبا |نمف رشا ةمأ نع« "مالا هوا و 5 ا :راسللا ب وطلا حار ذلاو 21 يار 1 راش يلا

 0 دا ٠ تاءرذ ج عرَّذلا ثنوم ةءرّذلإ قا عَرَذ ج ةليسو |

 ود كاننا مه 7 و 4 ةيلطط -- ا ف لوهاب اذ تاديعيلاوطخ ”تاغساولا تاعب زيبللا اذا تاعر قا

 0 2 زال دا طا 1 طفلا مساولا ريسلا فيفخحلا عوُر ذل« ضرالا يف ذخالا |

 لطول اهعارذ ُْ يتلا عبضلا ةعورذأإو : مهتم فرش ع

 م ةغل اناا ا تقعرذا 3 3 يردك شاف يا جرد توءو .٠ عشإو اواارومالا نهو 0

 اهيناعم يف ة ةلممل نكاذ دلاب 7 |ذي دلا اه راتسإ يف ١١ ةفانلا ة ةعبر للا + 'عيظف يأ

 ظ 0 اجرلا 0 ةرتاحا نا ا طبعا اج يقلد سو يأ : طم نول يلا ديم لافي ٠ ةليسولاو

 يش لكلا ناوهشلا | عرذألاو: 5000 يفر ءل أ نبا وا فرقا عرذألا* عنا ارد |
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 اهب 3و اًقووذو انانردو انرَذ هر ذي غمانلا تفرد عيذا وانت ةو .ميتفا يا عرذ لجر لاقي . جمالا ضيا
 .اهعمد خلان اذا 6 0 لافيو. لاس اًفارذتو | د ذل جنفتاو ءاراا رس 37 تاعرذأو لتقف عرسأ كيس ١ لف ظ

 ! فيدو فورذم عمدلإاو.ةتلاسا اهعمد ٌةنيع تقرذو عمج ىر# عا هيفا كلر ا ماشأ / ١

 - 2-2 - م ا ىادإ و 2.

 هعم د فّرذ# انيعض 02 ينس يا انافرذ قذر دي وو رو بصتو يضل ب عساك هي ىيح ةنال ماسلا كد 0

 ه- 3 م 5- 2 0-7 - 3

 كا ةعالما ص همر .٠ هك ةقرذتو افنارذتو انير ا
 أ |

/ 00 7 
 سا ىلع تفرذ لق نالا اذا اه لع ثيدح ةنمو ْ ةيهعل ا رابنعأب فرصل | نم ةعنك نم تمرعل | نمو: 4

 ا

 1 0 اس ل اقي٠ جداتملا فرانأا* ندا بأ يشلا | | ةلبانلل ع دا نال ةفر ككل 0 هناوشنا ع 0-5 ىه ن ندو

 كل ا ل

ْ 
1 
 4 فرذتسإو.هلع هب ةدمرغا فول اا انالف فّرذو:تدز يأ ٍنونمريغ ةتنا ابو وع و هيصنيو ةيضل ابةعفريف ثيناتلاو 1

| 



 عرذ عرذ

 رح ىثملا فو. كو

 3 بؤنلا ةغاب انالفو ندطلاخ د ةعراذ.م هع 1 /

 ماو تاذ تراص ةرتبلا تتعّوذإو..فارخحتاء مدا

 دا نر ةليص) لضبط ةءنصسم ا عرذم يف

 كلذ لعب دق رثكملا ن ال عارذلا

 ةينلا عيذنو مجرخ ا ةيكا تح نم هيعارذو. عادلا
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 تش ةأ ارملاو .الوط عارذلار لق ىلع هةئش ةعش

 ةضرق < ينلا عيذأو
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 ُةتدرو عركلا ل لبالاو ءايصخل ا لمعت ضوخلا

 عّوذنو: ديلا عارذب 00 ىثلا عّيذتو

 .يف طرف ام طيرثكا ملك ع .ةليس لاو ةعارذب ُ

 . اهعرذأب ا

 ىفاي ايهتيدلا | قو ا.جرخا ةبجلا نم ةعارذ عرذإو ْ

 سس عّرذأ يورو .اع ارذا ةبج ا 0 ةيعارذ ذ عرذا أ

 .ىيف طسبنا ريسلا يفو ٠ عفدنا عرذناو انييقلما باب

 0 2 راذلا «هلةعب رذ هلو هب راتسأ هب عرذت“أو

 عا ريكا لعبت ةماعلا داما, فالك عراذلا دالعاإ

 .ةعسإو ةعراذ ةقانو . عراذلا ثنوم ةعراذلا* ديلا ىنعموأ |

 | عاّرِذلاورسكيو لزغل اب نيديلا ةفيفملا عاَرَّذلا «وطخخلا||

 ىلجولا عساي جركل قفز فرط نم ديلا نما

 99 عُرذأ جاويفر مك دقو ةشوم دعاسلاو|

 ىذي نمو" عاركلا قوف ملإورقبلا ِي ديأ نم عارذلاو ا

 .ريحإو لاغبلاو ليلا نم كل ذكو.فيظولا قوفريعبلا| |

 الو.اذدي سي ام لكل عما معسل لاا لاقوأ|

 سر ادم مارد يق عم طيف عاركلا ١١ ديعللا عطنا

 يي لا عساو لجرو قو '

 ملو ةتقاط تفعض اًعْرَذِوِب قاضوةءارذو تدب |ب ٠ ١
 يلارعالا دا دايزوب اءلراق: ضاخم هيف هو ىلا

 قاضو.ىاخح

 5 تى
 اعارق ميحرأ 00

 اينيإ عدرا ا 96 ىايديبع هب عرذي ا

 تو: ةقناوم نم اعارذ نم ةدرحا يشثو“ ارا حارصل | يف ا

 ريمبلا عارذ يف ةساتشبا ع عار ذلاو .ويفنلا عار داز | ْ

و :ةيبعار
شا رغما و

 ؛هدمزا
1 
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 فره زوجا عي وتلاوب عرذلا عرار سل |

 ٠ ةتنوم عرذالا نال عبس اولاق أنا ةيناث يف عبس م طوقو

 اننأو 'ريغال عرذأ اهعجوأ 0 : عارفلا هيب ]يلق

 ْ عار |:اهنلا دنع عارذلاو اكذب 2 ال مر ةيناع أ اولاق

 | عارذب قفاف ماهجالا ىوس ةمودك“ اعبصا ::لراوودعو
 ا ضرالا رطق ا ُِف ةعطا للهأ# هزل عاو. سابرحل 5

 ك الفالا 01 اهداعبإو تكا وكلا

 م رع

 | عبص ا|اخقت كك قوق تايغيق عيب كلبا عارذ : ىو

 | فيا ةاطيب ءاكملاعا ا عارذلا ىسيو ةءاعلا عارذو ُهعاَق
 مى

 0 ةاوطلا يف كا هزه نا 4 ةضب ةرساكالا

 ين 1 عارذا اما ا

 نس“ ٠ لدي اموهو ينجم علا ىيسيوودنن يف ىلوطلا

 ةلزنير 3 لزتماضيا عارذلأو نيف جا ورفلا برض

 | ناضرتعم نأ ِن 20 نك 55 روش و. زسلا. نإ ل ةعباتسلا ةليللا ُّ

 ال ا
 ن2

 | دنح ىنخن اهنال ةض وقم كتييسو و ءاشلا: قو ضيفا

 ا رم اهنراق ا

 حان يفو ذ وتين ةارذوا ا رافظا يار .اناخالل

 مخ |

 اهضيبق ةناكف ا ةلط

-. 8 

 كيد

 دلع 3 0 علقت

 ظ عارذلا لييق نم . كسر يغصلا قزاا اضيا عاررذلاو لاطايق

 ا دع ىلع 007 ملا ةقلث: قيداولا دعو عراوذ ج

 ظ اجلا عارذلا 0 نيعلا ياونيف ربخت روياتسما

 | ينم وه طوقو. .ري او او بالكلا يل. ٠ عراذ 0 واك عارذ |

 1 تا ي ١ عارذلا لبح ىلع

 كليا منا عاقل عام رذلا وذو. :يرلاب ىلعا يأ ةانقلا |

 لفل ل توعربتلا اوكي كالا
 | دع برعلا دالب ُْف لري بصو ا دارا 0 قاب ذلا

 | قرلإو اهخّونةيف معارذب ةقانلا ناسي لدا َعاَرَذلا
 | ل انيو . 2 عْرّذلا 3 عار ذلا لبق نم 2 زيعطصلا |

717 

 ا عارذلا وه أنهو

 الفيلا نوثالثوبن اقرت مدل عار اي .ديدجلا
 | ةخامبلا عارذو' ايظا نورذعو عبس «مدنلاو.ي شاطأ وه

 ا كلم وى ١ كلملا عارذ نع تصقن اهدال كل ذلبإ تييويسش
)| » 

 | برض نم ىللدي اموف يك

 | عوذاهسإلاو بدسألا جارخ قود بزنج

 أ ةربن مخ

 ٌ ند ةّرَخ ملا يف فو ةاضيمغلا ىرعشلاو

 0 نيب :بتربسلا رب

 0 و ا ل



 ررذ

 جرارذلا دحأو 0 لاق يرهرج ا كافل م 5

 عاونأ ح اًمَذلإَو . اهوا أب - جوس لوفي ناكف
 قران ةنمو .ربونصلا دود ةنمو : ةطنحلا نم ع فم

 ثلا نييك هز ةضاسما هر ةقارزز دور راح نوح

 | ادامض لوعتسي لك ناحرو اكادير ةيليفرت 4 ٍ 5

 ١ 0-5 تاوا اا ا قا هاوقإو طيشنتلل

 ا + ةلاح را ع حّرّذلا * ةروكذملا طوطخملا

 هالاسم يدا ةعرتذ ةدحاولا باضملا جرتذلا

00000 
 هما باع باغ جرد ل.سعو نبا * ٌيئاوجرا * يرذ

 جحأ د برعلا نم ق 8 م تايصسوخلا

 راذرنلا + ةرثنو ةنّرَف هوو خلو محا رذرذ

0 
 هلم

 ووو 0007 4
 هرثنو ُةَفَرَذ م 3 ها

 4 مر

 00 0 يأ رق .ةدجاوب لوعت م الكلا يف 1 ساو 3 3

 1 3 . لس - مل

 . |وميت جورخ نع ةرابع ىل تلا 2 الا ىنعمب ةراتو ءانبالا |.“ .٠

 عرذ

 دو ) اقعم تل نمو 0 : 1 ةّرذ ل انش لعب

5 

 هذ

 كروز ذلا قد ةيحا اولا ةدرلا اهيا 5

 اا مكاو هداف كفو اللا اطكلأ ا فرشللا 3
 17 ذلاو ٌيرارذلاو تايرذلا جلوللا 50-08

 رانا لق . عبجاو 0 :ااكشا | ةيّرذلاو

 اث اهيفو .٠ لفلا راغدل ٌرذلا نم 1

 يف ءارلا فينخت ة عم اهقثو ادردكو . اهمصف ايو لاذ
 هةر 5

 كر ذلان 07 ةلومعف يدل لا يو رجلا ا
 واذا ىعك

 1 0 كاك

 ٠ اءاكرذلا تايلكلا ْي للقوا 0 ُْ ثترحذ دقوا

 ا 2 اهنزه د كح ءرذلا ن 2 ةوعفوا لأ 5 كاف

 تادبا مثالا يي ا تعد أو كب واولا تيل مث

 ١|| ني مَع مليقن 5 هع افا و هايلا ةفان ة ا
 ا -ِ 1 1 ' -/

 || :ضلا

 ل دع ل . ةنمو

 هيف كفو ذم اعلا تأقش

 روطفل | مأتلاف ميلف ك اوه

 ضرالا ف داي هل هللاو !نيعلاا ىف ف هحرط َرورَ ذلا ّرذو

 دور 0 ذو ارد ملل ا رو .ةتعلطا تابنلا ضرالإو . ثرشن

95 
 نجع و

 ام لوادأ
 جبان د 3 5200006 لجرلارذو عاطلا اهيموذتا

 او. .ةّرذل اكةنم هيث ىندا علط لقبلاو . دّدنَت

 بح و ةلازغلا رف 27 لاقي . كل

 عكاز ة 42 ةأنلا تكاذ 3 هنأ رملةم تاغ 97 ماا 6

 نم را 0 ةراَر ذل +« بضخ ضارعإلاو ضار ءالاو

 ةيفرتام 8 يا هوحنو فيلل ل 5 هزه لاقي ١رور هت

 للورد نجار عك ناار لقلل ناعظل ركنا فوذلكل |

 نزاوت
 سبل ليقو .ريطقلا||

2 . : 
 سدس صن خف لبقو .ريعشلا هيحح ادم ةناأم

 كاذيزإ ملا ررهدفم و لل

 51 زج نه دزح لكل لاقيو ءةر و نبك ع ىتوغضا كانعلا

 نفف ةلزازلا ةروس يف ةنمو.٠ 6 ءاوطا يف ثمبنت يقل | مابطا

 تضعلا) دافراقطسر افلا كاذب امها راَِذَو

 يف كو 1 ن. صخخال يا رةّرذ لافثم لظب ال |

 ا | اوردلا < نا ةدالوا 00

 |نم ووحنو كي وا لاكن نم نيعلا يفْرَدب .
 ند و ةربر ”ذلا * ةكرذأ جدطملا اخ د ةبودالا

 ١

 ءكع ءأ نكن الط ءيش نع

 ١ 5 ِِ كمان بصدق ةريرذلا ا .بورطلا

 ةّرَّذاو .ىلا ةقيبلا ةقانلا ثاذأما 1 هيب ىَواَدتي نوللا

 17 خول اهْرَد 2 1

 ةليجاب زر د ا و 0 زود

 ااكرو. [يبق لك ل ةءاطررن ردو ةَأطرَ لجر ا ل

 نالف ا 1 دات انا اقف ةرقلا أوفنخ

 و7 هردو:عز هه 20 ءَر اول عرذ | ةعرذ ..ءا كاان اقناع و لا |

 ريع ٠ نم ةيدغ ليقو. هني رت ةيلعر يف لارض يلا

 ل

 ذوخام هوهو د

1 

 1 ع الل هلع رذ دالاو 0
 00 عر تا

 'انالفو . ةيكربل ةعارذ لع -- ريعبلا عرذو٠ هل

 4 اايزش عر عَرذي عرذو ٠ عارذلا 1 2 .٠ رد ةقنخ

 6 هَ 1
 1 اعيرذت ةءرذ + اقيعا ةالجرو. عفشل هلإو : عارذلاب

5 1 : 1 0 1 
 1 ند 0 يلو.4 رق كي عارذلاب 1 هئارو نم هت

03 2 

 4 | فدا 0 هلق ورب 1 كاياربخ وربح ا

 فيا



 برد

 0 هع تك

 رع

 رس 1 1 ادعو 0 ءارسأ:ل اك 15 كل
2 

 رك ليسو ٠ نوبمهلب مضوخ يف مرد من ماعنالا ةروس يف 3

 اولا لإ
 ف ذلا ةلمو ولها ةرو وذا جانا هيا 0 ١

 هال مر نضوالاو" 2 ونلا ًارذو. مذا

 رد اند عش 0 كح ا ”رانسالا نم هيف امالكألا

 0 نطق هل م ناك رد أرد

 : هيلا 1 انك ! انو. ةلاانلا عيدلاو

 ٌرذ متو: ةنءالوش يا ٍربخ نمد لاقل

 ا هادو ا اح يل لزذ اننيباعإلاا

 ٌفاَحَدلاَو ٌفاعْرَدلا »+ أرذألا ثنكوم هاد رذلا باخ

 5 دنا ذادبلا ديدشلا حلا ى :
 ار و٠ ع ا نم ذوخأ

2 
 فا

 * ضعءبملأ ل لوشي م

 ةليعف 8 ع ةمّودلا ادصاو . للا ل اذلا 6 :

 د0 0 ١

 2 2556 الو يا قو يَرارذو تيا

:7 
 بئر 4

 / نسا اقف ]1 س يق ةنمو .اًمجو اك

 ه اوكرت ءاسنلا ةروس يفو .ةبيط ةيرذ كلا

 03 ا ينام ورع د قو .اًفاعض هيا

 مغ 2

 ةلا7/|ح د ثيدح قو. .راغصلا يف ينك

 الا ) سلا
 0 رذلا + اقلظم ل دنلا ماع لعب ةناف عرشلا يف ةبرذلا |

 ض ميم يا لعق ىلع *يرْذ رذ عز نانا راو 1

 يفأرذأ * بكرا رم مهد ىئالاو ةأ وفلل ردا

 1 ا ال كاكا نر وا ما
 5. اكنبللا تلزنا يتلا قولا كن

 ةبردب نوال 0 هوكلاو 527 22

1 

 رذلاو: دوم

 هَ

 ٍإ
 - رع 2 - 4

 فاكر . هدحأ اند( عضم تال نم

 ا يي

 ا قد ةير

 هد هوو هةضدلا ود ع 0 0 توا نم

 قالطتسا ل الأ زر 0 لك ئرذم يف 0 كمل: ١ةفانلاتارذإ

 لاو ةدعلملا يف ماعطلا اوقخ يار انلا +

 * ةيهادلا و َّذلا + برعلا ىَرَّذلا + ةكّرحأ عاق“ ذا ةيزذلا * سارلا م ا لوا |ببعلا ةْرُل

/ 

 4ع
 ٍْ ل 1 002 0 - >

 | وأ عساأو دلسف حرقا بردو .٠ برد وم كح ةبارذو

 ا ا 1 2 ل "
 ا ت5 0 دو ةبارذوابرذ ةتدعمو: 300

 ار او

 دع تفلادلا تقراقإو : ةَئَجااَخ يضفي ىتح هبا اهلفط | يف

 00 اة واطتا بولا د سلا كت للا 2 ةيرذا 206 تس سم عع تدم نس صامل

 | كونو كالا دل 7 ىلا ةديصإ نيبزّذلاب

 ىأ ا 0 ب ؛ادلا وا 0 نع دهن نوحي ب ليش

 ا نامل اطيب ىف وو دكا اركب
1 

 44 نارسأ 0 59 00 0 ردمعم دل 4

5 35 
 اا نقول اذ فاو 0 ئاذلا ضّرالما

0 00 0 
 | بّرذملاو .سايفلا ريغ ىلع ناجبرذا ىلا ةبسن ٌقَرذألا| ن

ييال . ناوفل 9 3 ماا اهيا
 أ مك

 5 ١ ةضيطا نو هلق قر ,كلاو

 ضاردالا
 .٠ ةنمزملا لضارنالا نه وهو اق 2 ٠ ير و

 . اهب عطني ينأ | ةتديدح يا فاكسالا ليمزا برّذلإو

 2 اك
 ن٠ يفو يق اهعم نوكأ ةضرطا 3 . ةداهلا

 5 06-5 يدك ةعواثللا ترد لكروا

 | < نادللا ةطياسلا ءاقبلأ ندو تسرح 3 ةّدغلأ ةبرذلا

 +! ردمالا نوزلا كيكو لادبف هيناثلا و ةةعفلأ اًعَمّدلا

 »َ 5 3 200 م

 نم ددعع بن ور داو ١ 0 برد. اشي سو نابملا ل

 قو ءالذ 'لعو ( ةرذ ذيع ةيرفللا فا

 3 د ف ل
 هبور كم ةنسمأ 3 اجرلأ نمو

 ا : 5
 تانك 5 مرو نودنزمو

 ا 5
 ال1 ةد>أو ةنيط يأ ةطابرزذ ظضزا 3-5

 :ويف حاراذلا لعج اَحّرذ ةحّرذي ماعطلا حّرذ

 . هحّرذ ىنعب ماعطلا حّرذ * ةاّرذ حيرأأ ة ّينلإو

 * اهتتار بيطنا ترطلاب اهالط ةئيدجتا ةدادإلاو

 منة اخلا وخلا حاولا «حايضلا نيللا نم حار ادن
 حونرذلاو ةعرّذلا اولاد حار :حورذلاو حويل

 حَرْحْوذلَو حْرْحُيْدلاَ حّرحرذلاو رع دلو نونل اب
 -و

 غاروح ةمبود 56 هس كال

 لي د
 0 موعسل | ند "و ريطت داون ها

 الا



 5-5 ذ ودع 2

 ا رق درر انيع ايناس 1 ا
 00 ساب ]اه مجد افموصلا قوي برا عمل هيينا) كام ويقسم ةتاكيااربجلا و

 6 تنس اهتم ل سيلو مهتباصا موقلا ميرلاو . ةقراملاب ةلب”ذلا

 اهبرش ال يل ١ نضرألا ةادذملا | ةتمؤ. ليق . تلبذا ىا تياذ ىو ةتفش تباذ
 | * ءيش 1 3 كمال عادلا -_ خّدخذ نبورتع نب دايز 55 ةليبق نهارا كلا مضل | ِ 500

 اطويذنللا 2 ذوذلا * 50 وطنا وذ ناخدجُدلا "ينال ةعباتلا بوق ةللديج

 ه نينعلاو املا "جفو# رس نم مدق 3 ذب رالف ِجذ

 ةابخو ذات وا ةرائخا ار ةرخح لي يلا ندا ا ناو رف

 ا ا ةيرحلا و ءاهدل ةئعاوولا ةجاحملا تق 5 هله دارف هلطيت الكاذب هلو

 ةرخدإو ُهرِخَّذا * دسا رخذلاو تنل اب تحد ردصملا وا | ام لاقي :ةلمملا ل ادل اب ةجدل اكةلكلا ةّحّنلا
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 .ةضرقاو لجا ىلا ءاطعا انألفو . نيد ذخا ةنادإ ٌلجرلا

 ماراالاجلاب تسوي 3 دفنا ايطار لجرلا نيذتو |"
 ”0 ار شاذتوأ سدل]ت غيابك اه ادترمونلا نيظتو: نيد
 اذا ةرقيلا ةروس يف هو ٠ ضعب نر“ مهضعب نادتسا

 ظ اي ذخا !:ابذا لجرلا 583 57 ةويتكاف رنيدب متنيأدت

 |ثيبدحلا يفو .٠ تيدلااب ةعاب وا نيدل اب مارتشا"جانملاو
 اني دلتا, قيؤشا ىنعمب امالكو. ناد ىور ل و ا رحم ناد

 ١ ضرع نر. 0 اد ةانعم وأ ءا دالا ام

 انااا نئادلا اند ذا ةناحتسا لجرلا ن نادتسإو

 عيبجل هسا ةنايدلا * يناثلا يفول اعتسا اةكيانت يطعم

 ظ ءابقنلا دنعو . تانايد ج بهذملإو ةلملاو هاد سرك

 ”0 جاااللانوت كولا ضصرتلاو ثدضم نيدلا + مبنلا
 تواكام ني لانا ل اعتسالا يف روهشملاو .حضرتف هل | ثل

 | | روظنم ريغ ةابرالب ناكام ضرفلاو :ةابر يلع ًالجوم| ة
 | باتكك اكريمتملاوي مفعم ةراعالاو ليها لوف
 نيدلا نأ درلا يس ةئلثلا نيب اهي رةرجا الب و

 نبع اهيف د درب ة . ةراعالاو ذوخأألا كم انف درب . ضرفلإو

 .تام اذا 4 نيد فق لاقي 0 ف دلإو.راعتسملا
 "| نيدلاو. نويذو نيدأ ج اًرضاح سيل ام لكو

 || ىا كالهتسالا وا دقعلاب كل و لاياعرم
 نا مث.ثنيعلا ةلباقيو ”يلثملا ىلع اضيا قاطو ضارفتسالا
 .نيممسق ىلا همدعو هادالا بوجو رابنعاب مسقني نيدلا
 . نئادلا بلط دنع ّقادا ا لوالا
 تجيال امزوهو لّجرملا يناهلاو . لّئعملا نيّدلا ةل لاقيو
 ل تكا ا كلا5 :لداا لولخ لاق كدا

 فنبيلاو ( ت ب ث يف تبثملا عجار) ُضنملا ددعلا
 .ىزاجت يزاجت كيا نادت نيدت م لاقي.ةافاككإو ةازجا

 | تراربمع لآ ةروس يف ةنمو . مالسالا اضيا نيردل او
 || |ةدابعلا اضيا:هب الا : مالسالا هللا دنع تك«يردلا

 ظ ]ذل اذإ ةعاطلاو ايم نيل ١ وار اطمالا :نم بظاوملاو



 كنان ساعثلا 5 ايدلا ةتيودل اي 0 اكان ةيأو دلا 0 داو دا ىو "كو جلا 1

 زال اق ا يور دو يوادو ىود ١

 8 اوهو+ 56 ةهيايع نا ع 50 انه* هر لف سوماقلا نم 2 ةنيم ميال يذلا توصلا وه ئىودلا تنيرشلا ظ

 صئد يد

 هياع عاذو < 51 اذه مزلا ا ضرب يأ ةيضوأذيو عش :نالف ل اةيذ ةضر ءا انالف

2 

 ىدو ُْ ةبردلا اةاد نبأ لاقي. ةبآ اىدلاوذ ىوادلا*اهإو ”داف ةباودلا

 بناني كوبمفلا 52 ا ةلودلا * ثرثكو اد ”ماعطو !
 رو

 4 ,لاقلا تلدبا اهو. سايفلا ريغ لدا ذوبا ذو | وهز اناا وانيصا سلا !هاودلاءاقيلا وبا دالافو

 ليل هلتفست م طو ٠ هللذ اع ال م 5ك هسودلا * ةيودأ ج ةوصلا ام لجال وا لالاو

 | مسالا ةلارولا 2 50 ا 0 ابدت فلو دعا . قورظما 7 3 ا لاقي 06 - . قمح الاو - ْ:

 ا 30 50 هه . 71 و سرك كبح 0 'آ

 9 00 دلال 1 اني ل ماع 522200 عض ريناد ةاودلا* عصا

 د البلف كة وشم ايو يمد جول 0 2 2:

 دارا ن + لجروراغصلا ياوحا ناجيدلا ائريخ حل 297 ١ م هرباح هيودلا ةركرابدلا تفرع

 ةيبجعا كسلا نم ببرض نويجيدلا . | غي ةغل ةغيطلإو ةبنعلاو ةلظنملا رشق اضيا ةاودلاوأ
 ةنكرد جونفلا خيردلا + خود يف عد -ةيد . | اضبا ةيإّودل او. ةمارطل اكنانسالا يف ةباوذلا* لاذلا

 هوذ فب دي دانا تيل ذا وو نوللاواةسيررللا لست ةلئلج هيا
 دا تالضملا ضيرملا يل ١ فيفختب ”يوّدلا *< ضيبل ا هقردك جيرلا |

 قايشلل ,بارش ضار ل 2و | هرج ناك عزاللاو قمح انوذلمز ل فوج دسافلاوأ

 حاوتتا | بحاص كو نو دف اخو دل 3 || يو د* ءاودا تادو ةففاومرغ يا مضيو ةيوتدأ

 بحاص ابإو . واولا هنيع لصا نا ىلع ةلنب كانه ديسلا لاق .رئاطلإو لا ٌئود كلذكو .اهنينح| |
 يمص ١

 يق أَرَع ٠ يدنلا سلي نادل نابل ةعمسإ توص وه ءايطالا دعو. لول و ناقل ْ

 مهضععب ةءا ةءأرق ؛ ةغاك لابس لع اهلج هلح دلا ةعمس ري دطلكث يوص ةناب”موق ةفرعو .ىهتنا جراخ نمال |
 اي

 ركنقغ كب تاما لمح يلا ير شل 107 لعج لق امل اقيو. ٍيراخ اخ : عراف نير" هج خا نر همناسنالا 2

 تمضأ دوو: ارحل عار انجيل 50 لجرلاّص اد دام 0 قاديبلجا ىلا يِوَودو ئودو يودرادلاب ُ

 لك كلذكو ا رح ند كيب تحت تبهذو تءاج ةّدغلا هيو 1 ةبو د ضر * ةيروطو يرو هد اهبام لاقيالكا 1

 مب حاحا آو

 نالفو» طشن اصيد لجرلا صا كالو .كدي ثمحت كك 1 .دعرألا بام | اذهازع حاف 2 يؤدملا 3 ةففاوم ريغاأ 1

 ٌجانم يا ٌرغل اب صال ةناودكلا يف صاغملا صاتملا ديس لاقف ةتوص ىلع لبالا.تراسف دي او دارأأ

 صادنا د« برك | ند ف نك نصا دو ١ ةعقر كلعل م قع ودم ردأو : دينك ولم ”ماعطو ٍ

 تالف ىلعّرشلااب ٌنالفو ديلا نم لدتا اًضايدنا +رثلا | بيناكلاو:ةاو دا بحلاص رادإَوَدلاو ناديوتنلاب
 ١ عينتت ندو٠ ةصاد حولا ميلا 4 دب 5 را ذة ةزود نم يك ةيسراف 0

 لإ هسذلا لاجرلا نأ ص ضاي نأ +« ءيشلا لؤح روديوا ام اهنا هلال . برعلا هادح نم يد يد نإ

 تك ةري هش ١١ ةييللا 1 ارألأ كل د اع نييسأ أوأ هيلعردتيالا ] 006 ئ 5 لوني وهو كونا هيدي ىلع ةمالغ برضايسار

 ْ ب ايدج. ذواوذ كو هم نيرين وذ 2 ذوب ككل ديالا ىاناوباع ةأسبطالا ةقفرعو . ءقت

 أ
 أ



 يود نود

 لصالا يف ٌعوضوم نود نيقتحلا ضعب لاق . ةظنحاف |

 | ناكاذاك اذ نود انه لاقي.ءيثلا نم ناكم ىدالا

 02050 انو كنود لاغو. يامال نلف
 نيكو لا ىالل جا هيف عسا مث كنمر ناكم ْ

يا ”ةعاجرولا نود 0 ةئمو٠ لِقَق ىء؟ نود قالو
 اان اويدلا لها 3 0 هد اكلاملا تمد ؛ نم قاقَو : ءارجإو | 

 لبقأ 0 5 5 حادوت ميل 267 مييلع ءيش .ثدأبقشأ للا عممأوب 55 ائودعلا نك 0 نأ كباب ف وبأ لالقا هيلا لصت نا

 ةنود تول 00 يح

 ٌرطفلا 0 الف انني ا

 | فنارعالا ةروس يف ةنمو.ًاليلف 208 تدق دلك
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 رداولا نوب ىف#: دج الف

 نا ورع وبا لاقو .ةنودا مالو نّودأ لجر لااةيالو

 يلوم 0 ّئى اق قىدح ةلكلا هذه فا « نما ةايعالملا

 اذا م 6 كب و مايس ناكو.٠ رانا ااه |

 كلذ ىلعو . لع وبا هزاجإو .ةفعضيو فرظلل تناك |

 رعاشلا لوفأ

 ب ٍضعب قوف ص ماتا

 نود رقوف كف كت 00 اذاف

 هيف بع 5 بات 7 نصل ١ع فو 0 دلا ظ

 سملاشلو 5 ا تاور ,د ةلصأو ةيطعلا لهاو كي كل :هلا لها

 ةنكلا نود مل

 , نيواودللا نّود نم لّوارَمع و 2 4

 سي طارقلا نم 'عطق اب اردال اعجاذ

 ا | رف برعلا ناويدرعشل ا سو ٠ ::|مأ 20 ىلد

 1 : . تت

 [ترعلا هللا صنخا لاقي ناكو .اهيف رظنلل وا عئاصملا
 ْ اىاوس هه ةويسلاو اهعاطي < 1 5 مم امكن : معاعلا رعيرأب

 ا
ٌ 
 ٍإ
 ا 1

 الرخا باسنالا ُْق مهالدخا كا هيلا اهنووفخلوب

 زياقب ىل يل نود يا ةلوقو. مكلاشما هدابعا هللا نو داس وعدت قذلا نا

 ريغصتلل ابيف 9 الف برقل 0 ةياغ نع ردقلا نودي يخل 07

 | ا 1 تيد و و اهدلو ىلا بلا |

 ا[ناودر رهدو ىرسعقو رسعق موتكومو اهيلا تّيساف ا بسجب نيواب ل تءوئ اولا

 | سلو فلانا مازال نامل 0 ف لاق -

 اًذوذ دش فاقلا تا انزب نادم 51 أ

 1 5 -4 ه- 2 5 6

 | ريغت لإ دون ىلا ينل هد هداوأ
 1 2 ا

 اليلدتوارف ُّ نعيد 6 مرابخ ١ ندعمو مهجادآ ظفاحو

 ل ل 8 نم 5 يناهتا 0 دلأ 5

 نوت عبنبلا .١ 00 نيود
 .ل

 ةرابع كيد 02 دمع - ٌْل اتيالو

4 

 نو 7 قو وحلا ةماس) اهو دلا - قنود

 نفسلا نم فك ءالط انو ا مو 3 جحا ةيبرحلا تا - نك

 ا وادا 3ك هأوقب اهاعد اعط لبالا ب و ”ك- هود

1 
ٍ 
 ا
 ا

ْ 
 ا
 ا

 ظ
| 
 ا

 |١ *ودلا يف ذخا( ٌيوأو )ةيودت لجرلا ىو د

 18 | اهلنم ةزاغم اهمال ةيودلا كى كلذكو ةزافملا ُث يو دل

 أ
 ش

 خدلا

 "اىوالاواو لآ مق ٠ فتختو ةيواد او !اقاعرو. يراودو

 ْ اأهلع قماقي ال ا وو ايابق اه خال اهلا | انو 3 5

 | ايو دو ٠ ضرع .( يعاب ىو د ىو دي ا يو د

 ٠ 'هلأو .ةيأو دلا عر يود نيللا ىّدد نغض ةزادطا لها نم م نلف لاقي. ةأّكتلا الو ا دئارجلا >3 يا ْ 0

 ناوزافإلا ىاطيإو دورا ىف بلا 0 ىا نايا
 ُةِ ةضوافملل هيف عب يذلا يلإولا ساجم ىلع اضبا ْ

 دئاصق هيف عمت يذلا باتكلا لعو :ةيسايسلا رومالا|

 موضع لوف ةنمو :نعاشلا |

 لجر مك رعشلا ثوب ل مرجان

 ويدي كما مود فن ١ ميم

 ه- 7 3

 ةماقال 4يف عيب سن يع لكل ْن اويدلا قلطا م ء؟ر 3

3 

 ِن

| 

ْ 
 ا

 ا
 ا

 . ميرلا ه كم وسلا أ ةالعا نإ

7 

 1: ظ ةتبودو' ”ئود ور ؛دط ع لل | 8

 ْش || ضرالا ف باكل ىّود لاقي ئعمصالا ل اق.ةنإ ةبآو دلاذتي ءأ

 1 2 ميوبتلا ناوي اد 5 يقر اظل مد مود لاقب 2

 / 3 ا كيوادو: مافاد عجار ) هاما يف ةبودنلا الو

 1 عوشلا يوو و ؛ةتيناعَو ةنحلاع واكل

١ 

 ا اك لاشو دوف و نيب اقرف نيواوب سكب وهو٠ جوع

 ورئاظن يف .٠ تيوداو .اضيره تنك اود داق دلو

 - هيد 14 -امهعسسملب » بنود

 م مهول موسسه



 نم

 ىهو.ةنمزالا عيهج يف ةنع ةباس 0 كيلو

 لودحلا نوكب نا وهو ّيدبالا مإودلا لوالا:ماسفا ةفلث

 كرهتم كلف لكانلوتك ابا ةنعاي اهوا عوضومل ابان
 كوكب نابومأو ياذلا او ذلا/قاقفاو ا وقطقالا ماودلاب

 مل انبات لولا

 .اهئاد دوسا "ين لكانلوفكافقاطم ةدوجوم عوضوملا
 | ةيفصولا وا ةيتاذلا وا ةيدبالا ةرورضلا ىننب اديقموا ظ

 ناوهو ينصولا ماودلا ثل انلاو .”يدبالا ماودلا يننب| |

 اقوصوم عوضوملا ماد ام بلسلا وا توبغل ١ تلا

 .ايشام مادام لقتنم شام لكانلوفك اًداطم اما لومحملاب
 ةيفصولا وا ةيئاذلا وا ةيدبالا ةرورضلا يندب اديقم امإو

 .ماملاوّردصم مْوّذلا+ يدبالاوا يئن اا اودلايننبوا

 هيلا تنلازاإ
 مودل إو .ربخلا ىلعال لماعلا فوذهم ردصملا ىلع 4يف

 _ٍِ »2 8 5 رع 5 0-

 اط اهيبشت هب تيبس . ةيصخخلا ةمودلا *«رئاطلا ناموح

 تضل او.رطملا ةيئاد يا 57 50077

 لدنجيا ةامؤدد لاقيو لدنجلا ةَمْؤادو مودل ارت ر#
 ةف انمو..ةيضالوم لازما وزال
 لادلا مهب ةنولوقي ةغلل ا باعكإو .لحارم رشع ىلع

 ؟يصلا اهيمرب ةكلف ةماودلا *اهدوهقفي ثيدحملا باعصإو
  *«ماّود جاهسفن ىلع رودت يا ضرالا ىلع مودتف رطيخمأ

 وهاد وس

 # رطملا ةمئاد ياا داوي دهامسلا تلاز امو .ردصم مدل 0 ظ

 مرد ١ قرب الو ردع 2 2 الب نوكس يف مودي رط رطم ةييدلا |

 ةموميدلاو موميدلا 35 ”مويذو ”مرد ج ,دو دحم ريغ نامزلا| |

 تييرصبلا بهذم ىلع ةموهدلا لصإو٠ممديقأ |

 تلق ةبومّوب د اهاصا نوكيف ةاولعيف لاشم ىلع ةموهج ذأ
 رئاس كلا ذكو . اهيف تمخدإو البق هيلا نوكسل لي واولا| ظ

 نول انيق لوكا زر اق يرَت يتلا تالكلا|

 تبلغ ه[)١ نال ب واولا تّبلقف ةلولعف نزو ىلع | نييفطنملا دنعو.ٌردصم مإَوَدلاو:س

 نود

 و 15 يثو ةباكش مل اجت يقدس نايا خم
 | الار ملا ادا م . مودل «ئادلا وما
 ١ قال ىرجسي دوغ ماقد او مودملاو .رخملا مادو رخو

 [ لاقي. ةيدلا ةئباصا ام ميدو .فعا رلا ميلا ردا

 ةميدلم ضراو ”عدم ناكم | ت
 وا بدبي ا اود 9 لجرلا ناد

 | نقودو 3 دنهل اناويديف4سأ ب

 | ةباتكلا ىنعي نيودنلا لعتست ةماعلاو. ةعمج نإوب دلا | ن
 : قاف ىنعع لودرجلا ىلع نا دا لجرلا نب داو.اتلط»

 | ةلؤاد + امات كنغتسا ىنغتسا انؤدت لج رولر

 ظ ىا ةنود وه لاقي . ةياغل | نع ريصنت وهو . قوف ضيف

 | 0 ناو ١٠: ضعبلا دلع فوقع ةنماططل

 .ةنع لكسعم يا ك اذ نود اذه لاقي لفسا ىنعبافرظ
 : ءارو ىعميو ٠ ها يا ةنود 06-2 قي . مامأ ىععكو

 ا :لّوالا دض وهو قوف ىنعبو ٠ ةءارو يا ةنود لعق لاقي

 ظ صاقع نود علخنا ز ا زاجا تن ةقيو لقا .ريغ ىنععو

 رك سالك افا ايار وفا ريما والجار

 ا يقع

» 

 نودنتو

 .فيبرش يأ ثوددوتل أقيفيرشل ا ىنعبو.اهسأر صاقعب

 ا وس 5 3 . 8 5 8
 ١ سيسخ يأ نود يس لاقي 0 سيفا ىنععو

 رعاشلا لاق

 المعلا مار ةرملا الع ام اذا
 انود ناك نم نودلاب عنقبو

 ءا تلت هلفاو ١ ةليلو ايويروا ةعبسسوا ةعسوا ىماناةنأا ١

 نم غم امردق ىلع يا غب مرثكأو للا اره

 نيبو نيب اوضرتعا يأ نالف نود مونلا 8 اح لل

 يّرحملاءالعلا وبا لاق .ةلاني نار دقي ملف ةبلطي نم .

 اهراز٠ نا فيخناب اهراد ايف

 لاو ها كلاذ نود نكلو ببرف
 دنت نأ الا "ملا ةيفوكلا ةماقملا يف ةيريرحما لوق ةنمو ا

 | لعف مسا نود ٍنوكنو' عوج ا نود لوحتو عوجنا ر ان
 د .لي ,عولا ىءعو' هذخ يأ مردلا لوم لو .لو ىنعع

 ع

 يأ كر ن "د ن دا نولوقبو . يعا ارد "نود لاني

 ةيزلا يا اذه كنود ءارغالا هي لاقيو . ينم برتفقا مو ابلصانا ىري ةكرفلاو . كلذ ىلع ءايلا تاوذ

١ 
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 مف موف
 2 ه-_ 1-2 و 25ه كح ع 2 32 5 ا

 هنيعل هب لّواَدْعي يذلا ء ءيشلا مسأ رض ذل اب ةلو لا م ا

 هلو َدلاو لَو لا مضعب لاقو .٠ لعفلا تأ مشل | ةلودلاوأ |

 سنوي تل أس يحل مالس نب د#م لاقو. ىنعمب تالق ظ

 5 ءاينغالا نيب ةود ركل ىىلاعت هللا لوق نع ظ

 رب ىسيعل اقو لاق برحما غي هننلاب ةلوّدلإد

 سنوب لاق .ةاوس برحتإو لاما يف نوكت املنلكتلا
 ةلصوحما اضيا ةاودلاو:ىهنا اهنيأم يردا ام هللوفاناّمأ|
 .ةضئانلاو ملا هي ةدازملا لامؤوشو ةقشقفلاو اظايخنالأ
 تارا اع مراد اوتو هاج يلق ذل 59

 ّيرعملاءالعلا يلا لوف هياعو.هئارزوو كللملا ىلع ةسايسلا
 مربخ كارناكاتبإلو دلا تمادوأو

 ٌماود نط ام نكلو اياعر

 رعاشلا لوق ةنمو .ةوبغلا ويف ىلغُت ومنو سال ا ن
 هلوص رظعا مادنلل تأر ذا يدانت انتتا دق نبا بق

 هلود لكيف عافترالا يلو قاجوتدب ماركلا دنعانا |

 .ةيروتل | ليبس ىلع قيربا لكيفرانل ا قوف عفرت اهنا دارا |
 ّيرهوجلا نع ةلّوملا يف ةغل مو ةيهادل | مقفف ضب ةلَودل او
 هنالّوتو ِهنالَوُدِب رهدل | هأج لاقي . تالّوْنو تالودد ج
 لْيودلا*مالوتومالَودِب اج اضيا لاقيو .هبهإودب يا
 اةصخم وا ناس هيلع ىلا وا ٌضاعلا سبايل ا تابنلا

 ةباغلا ةلادالا * طبسلاوأ

 كفا نم هرمادي مدلل نم اماني اد

 قطع

 لا ظ

 مودن تمد شوفو. ةعبإوب ظلال عوج كلارا 2 اي

 لبقو ردان عراضملا يف اهمووضم يضاملا يف نيعلا 0 |

 نم ةلبخي رد نا يا نينغللا لخادت لببق نموهأ

 كايراورز وفاة نازي لاوشيعاب ود عبارلا د
 ام ميدقتب ماد امو. تألّءا ولدلاو.. .رهسإو او نكمل

 ادعملا عفرت : ةدقانلا ل اعفالا نرم ةيف ةراظلا ةب ا

 ريب تاو لوفن .ربفلا بصنتو

 ا

 ١ اهبراش رفا تمّود ةيعضالا | رك

 قال ِف اضل أب اب ةلو 7” مالنسلا قرنع وبا لاَ لاقفأ

 روغص قربا نيدلوملا ضعب حالطصا يف اًضيا ةلودلاوأ
 .اهتايلغ نكسيل درابلا ءملاب اهحضن َردقلاو .اهآلمولدلاو
 ابيلع اهاقلا ةيفثالا ىلع َردفلاو : ماهبالا ىلع ةرقن مىسلإو |

 لجرلا مّودنو. ةيرد تر 4 هاعملا تمادإو.غارفلا دعلا

| 
/ 
 أ
| 

ٌ 
| 

 *_تقو لكيف يا اًمئاد انروزيوهو ٠ يرجيال نكاس عاد

 ركل 200 ليقو ةيسراف خرطشلا ةعقركةطاطخم

 2 1 ةمرلكلا سلك ذو عدلا :كءوطلا يذل عالمي ذو

 اً رعاشلا لاق. ءامسلا ديكقي تراد سمثل او .ريسلا يف

 لان“ يدم اهناك. ”ميودت وجا يف اط ىَرْيَح سءشل إو
 أراودلا هفخافركس اذ

 اه قرنكا ةقرملاو . ةكلف يف اهناكا اهتف دح تراد ةنيعو

 || دفو رحا نبا لاق.هلبيشلإو.اهتوف رودت ىتح ةل اهالا
 ايلا هاليوم اقلب نا قدم هطول نر اودي
 .ةفاد نرارنعزلا مو مودو٠ ىت عمصالا نع.ةفير سيب الي |

 اهنايلغر سوا اهنايلغ 5 درابلا ءاملاب اهحضن َردقلإو

 كرمي لوراط وا ةآوطا ةين ىلح رئاطلا مودو. ءيشب
 اكاد للوقت ةياغلإو. اهب بغل ةناودل ابا ادو.- ةيحابجت
 داو دالك انو اجار يلد .ىاناعترتقتو .اضغلاا

 | رمالا ىلع موادو.ةماو د بلطو اوف ىنات ةموادم ةموادو
 .ةموادرءالاو .اًتاد ةلعج ةمادايشلا ما دإو.ويلع بظإو

 ا اوه فاي ةنانشلا ةمانقتلاو او .رظنتا [ 5
 ةنانرربقأام زال زفيدللا مادتسا هوقو. سوف

 أوب قفر ةيرغو .ةاوطا يف قلح رئاطلا مادتسإو . برعلا
 : امو: ىنسحما © ةأوسالا ن نمو .لعاف مسا مع 6 # ةمادتساك

 يف نييتطنملا دنع ةمادلا ةيضنلإو. 3 3 هي

 هبلس مإ م اخوضولل لويحا تيوس

 يق وأ جراخحلا ف ةدوحوم عوضوملا 3 2 اية

 دوسا ةنم ييثالو اًئاد ضيبا يعور لكك لونكن هذلا
 اه لانبو' ةطب لا ةيجبملا اياضنلا سوم يو 125

 ةعق راط امل امادلا * ةيتاذلا ةمئادلا وا ةقلطملا ةمئادلا

 نوكسلار.دنن ىلعو اهنوكسواواولا جتنب هاموتد ةلصا
 +الا ةزمل ١ تلف زمل اةلصا ناوا .اًذاش ةلالعا نوكي

- -_- 



 لود لوبد

 ١ ثلا ل ادآ «وطخ براقت يف تفخو عرس ويم | قاب نسبلو يرهوجملا: لاق «فوحم قاقيو لولب ل |
 ل١ لمج يل انودع نمثل انلادإ ولو اندم ةامج يا )ماهل اب ولولا ثفاتب (خدؤم ةفلقلا _تاوذا ئه زون

 ١ ,نالف نم ينلردأ ”مللا لاقيو .رفظلااب انبلغف هيلع انل يت تيان( نافل طا رسال[ جاوا |

 اهلي لاد او . باع ابل اغ يناعج|و ينرصنا يل قول |نافؤدلا * ٌنووصم فولط

 ظ لّوادو اهايا اذ عاو ورع نم ةلو دلا عزن يأ 3006 قو ”دوافوُو دو ةقِإَو َدواَقْوَدُقَود لجرلا قاد

 ١ ةروس يف ةنمو.٠ ا ىأ س انلا نيب م احيا هللا اىدلاثو 00 لزه لا ىلا قادو. ْ

 | ظ اهفر كل يأ س انلإ نب اهو ف مايالا كلتو ناررع لآ 5 رثو.٠ .ةقاذ لا قنس د> ابنع لدع هيمأ نب

 " 7يديالاةفوادنوب : ىرخ ديال 37 ل ات هل اوط ليدلت مهيب هباوق ادا + ىلا اهذخا ةفيينفت 0 ىلع

 ْ ل ةّرم هذجو 07 هذه ةتذخا يأ ُه ةئيقاعلت الذارت: | مسأ قت ىئادلا ل رفتنا قايدنا ةنطب ئاتناط اوطاحا ةقادإ

 ١ نمرزلاناولاطد وزب ةنطبو . جرخ آل ايدنا ونطب يثأم # اذاكو اصخر هل لش. ايما ةئاد 2 لعاف ٌ

 || * ناك ىلا رناكم نموا وحت موقلأو» ءاعناو َنمان ةينلاو وش دا قود: ضينعلا غودلا يف ةغل قولا ]
 ضعاو» 7 اد ج ةربشلا ة ةلادلا * ةيئاط باع ٌىلاودلا ع فوصإو داسفلا ةيناقؤدلاو ةقودلا 3 يرهو#ا نع ا

 0 لوتب مضاوا ةبون :أ| ىنعكب 4 ١ادلا لوتس ُ اعلا اطاعع ا ٌقادمأ|

 ةيشئلا ة 42. دن كبار دل ى :ا ا ةيشالا يا هتالاد نالف 46 :يدخأ تلفوقو. ! ماكل لل .ةلكأو هذخا ةلقودا 1

 دعب هلآ اذني يا ن و يدب 0 كلك :أنح 3 شي رظ 31 _لكْوَتلا «انخرتسإو ويذشرابدا اعيرضقونلل ماذا

 ١ ذلكم و ماج ةلقابف ناك :لوا 0 ملوادم | ةيفطغلا ركل ارت انطم هلكَؤ ٌدلا*# ركّدلاوةنبنسام-أ

 ةأودلا 00 : 7 دعب ةآ ةركهلو ١ كل تلاد :ارملاو ةزجض اكباَدَمَو اكو :«كرديئبست كلل ا

 نيا دع مي لاق. معا د نالفاي | اال اوضرمو طالتخا يأ وعقو موقل إو . اهع اهعباجإ |

 نبيل ونيت اي اذا | يو ب ادي .«يبمارعناول ءام يف ا | ذأ

 سبل دربلا سيل ىتح كبل اود نمللا ئاكوذل ا +«كللكا يفاث اكد ا« ةموصت ل ْ
 | مول ا 21مل ةاناف 0-3 روعي ديظع لصا وهو ةيقيسؤملا لماعنالا لوس[

89 

 ا

 أ آس
0 

 ١ يا وتيم يفرتحتلاب لجرلل ءاوهو ٠ كأ اود لرقاوا .ةعوداكاو ٌرثلا كرد ةك ودل #«ةيغن نيعل راوخنا |

 ظ

 ا

ْ 

 ْ امن لح لأ ةلكدتت دقو. نيفرظأ ١ نم كلفت لوين لع ةنافلا دنع ة .ةذود ْق اوعفو كاف

 ”ساوهو كلل اودل ! ل اقيف امظنل هب اداره فاكل ا عم لاق : بيطلا اهيلع ىحنتي ينل ةطالبلا كاكا سلا |

 ا ر دليلاج كلل ايدل نخاع الاقي ماودلل و اةركلل رعاشلا| |

 | ةلؤدلا + هوايا 1 اند واول ةياكانإل قم اك. ناككضرعرشنلا كاذو 1[
 1 3 -- 0 كيو لاملا 0 ١١بالنقنا | اكأنملاو ىرهف رعشلا كاذو

 |اندل ايف غألاو ةرخآلا يف تضل ا وا اوس اه وا برهملا يف كل ادخلاكبيطلا هب قد ؛ ريح يو ةءالصلا كو ذأ

 نأ بمر ١ يف ةلودلا ٌيرهوملا 1 ام لود ج كيرلا مالا او 00 ةيطرلت 98

 | مملعانل تناكلاقي ىرخالا ىلع نيتمبفلا ىدحال وان ن اهزلاو وون ين: ترام دولز ليزا |

 (لاقب اوتو امو دلو «لّودللا عجتإو :ةلودلا | لاد يزيل نعو: .لا> .ىلا ركل اح نم . باقتاكؤَم] |
 ١ نر ف ةنولوأدتي يأ مهن عطل ا اص يلام 15 يصل مب بوقا || |

 210/ 4م



 قدا ركنو راظي 35 0 م باع |

 سود

 كولا يف لابج نوب "قرا و ةقرعم ووو ُةنَم رادتسا 1

 طسوتلا اغلا دنعو وج ودم . برعلا |

 : هرم 3 طا للفأ ل-اع رات او ردح كر و 7 درا تإب أ

 ةكرملا | ةركا لع ضّرفت لها كرمت نرم ةثداح ْ

 ىه ير اك رمل 0 كاز 59 حاصلا ةكرملاب ظ

 >2 رر

 أو كب دازأو د
 ا نع وول يتلا لبالا ند ةرودْلاو 59

 نع ةصنخ تيا ضرأ نم فص نب 5 وألا دنع ُهَرَو هذال

 100 0000005025 زا 00 1 ظ
 جراذ كلف وه 5 طا لها كنعو. هذ قرد لكاف مسأ

 00 قو:ز ركرملا تت اخاؤخا 0 دراما زكرالا

 ىلا داليلا ند دي 00 لولا رن ةمايسلا ككاثاو ١ ظ

 ينل 6 >و لوعنم 0 اركدلاو :يلاوا| اول ت2

 زجارلا لوق ةنمو
 و ٠ ضو مولا برشت نا

 رود الغلا صوف بند
 املا نك كربودَم 00

 ودل ”ةمادلا ع ىلع نيسدنهلا فرع يف قاطو

 ةعيطتن يف تعسشنا أم نييضورعلا دنعرعشلا تايبا نم

 وز لّوإو وردص رخا نيب ةلك
 2 ترا اهددشاةوضو نوئافلا/ علل كرو

 / قار هلا سالو. حوت ول قوش واتا
 ةلعتس ئسراف كالذ 501 م يلا تاززودو

 وكول
 6 ص 2 7

أسود ةسودي « هلأ ع كر اد
ُهَّطو ةسايردو اسايردو 

 

 الإ ءوطو ةدش نيودلا لحدأو برغملا قو :هلجرب |

 ساد مدقلاب هاذا انالفو ٠ ل يع اهعماج ةآرملا

 ةخل دلا برغملا فو. .ةسردعرزااو زرااو ردع 0 كفيسل و أ

 يلزم اةيلقا نخب وا ثساومللا اوقبأ أطوب نا ماعطلا يف

 ةفيلطسلا لقص نسايابلاو 06 راصا ىدح رح ركل يع

 .”هو وا ةعاست ةسايدلا عضوم يف هل ءاهتفلا ل اعتسإو

 ثنكم ةسئادلا * ردنالاو لعاف مسا سئادلا # ىبتنا

00 

 : فود

 عشا ىأ سئ ساد لا مهةناو ستاد 1ع ىفتانلا

 ةلقاي 2لا يكاقدلا 7# ةءاملا ةساودلا 27 اك ارضعب

 .رهأم كو عاجشل و 5200 نقاودلا ا موفتا 0

 هند هيكتششتتلل د «ارعلا ةّدفب ىعالا فصو يف ةغلابمبالكلا ساودو

 اهسودي يلا ةبغغلا كتئاح 41 تقنالاةشاا يدلا

 حالطصا نر» يئو.طوبخملا جتنا لونلا لفسا يف
 00 اولا بدلا * ةءاوحلا تيرا تالعانولبا

 .لجرلا يف سبلي يذل | ةاذحلا اد ىيتدو وسفك

 اللمل ا نين ان اوك او + يووتلا ل ةميرسكتو
 سود عض و فلق . ةاقصملاو ساودملا سّودملاو

 مامطلا
 اهب 00 طاح دفا ةنيع تّشود

 الفكدلا]و ام ولا ىمضؤرصبلا ةلظ شّودلا

 81 جرح دنيل ةنوهلل مكر 2 كرب تفييغرل 1 رد
 “أ 50 3 3

ّودالا * ( ةدا هز نرايبصلل ةبعل
 ْ ٌنشَود هنيعب نم ش

 1 جهاشود قنالاو

 (ةكيرافا] هلع دعتيادفتللا قفاره كلشارذلا

 لكس أ الغ نم 15 اضيودت صّود- صود

 |[ اكياس وأ (ةاعوتنا 5 د عوذب لجرلا ِء عاد

 5 0 7 ت06 / أ#آأآ أ أ/أآثآ#آ؟#؟آ؟7؟آ؟_6,ت؟ 7/2122 م تحتلا_ة-__ خخ ب 2 سس

 ظ م0 هنو بورح مايأ نم ٌروهشم” موي عادلا موي 2” ل محال 8 2

 ج ةءود ةلحاواا عبصالا ردقتب ريغص رجا كيس

2< 
 ْ غاد و١ ضرملا مي 5 فنروغودي م ونلا غاد

 . اوحارتسأ ,ضعب ىلا مضعب موفلاو .صخر ماعطلا

0 
 د

 |غادلا #2( ئسراف 0 نمي وقا 7 ةدسفا را 6

 14 ماذا اموال ووو ومالا طوف لمع ةيد

 | دحاو هته لع يا رل>أو 3 م لاقي ةكرطأ ىنعم |

 ا .قيحماو ةرابلل ادع ذدلا * نيدّول االول قلعامالكو

 يف يأ ضرملا ن « رتغو د يف هو
 ٍْ نم مو

 ١ روحت وه لبو ةطاخ 57 د ةفودي ودل | كاد
١ 

 |ىهف راخيل ويف ةبرضو ةباذاءاملا يف ٌوحنو فوفسا |فادو
 5و 5 3 هم دا | .ى

 فوودمو فود تا كلذكو :ةفوودمو فودم

 و١



 رود

 اذ لوا يرهوجلا نرءواولا ةلصإو ظ
 جءابلا ةلاصا هيف جرتيف ةقفل اب "ةقوبسم ايل 31 داولا| |
 روهشملاوهزيخالا انهو ةَريدْإَو تارايزكو ةروثدورايدلا |
 دري ريسكتلا عج نال يلا ةلاصال هاش كلذ لكوأ |
 فلا دور واولا تان سس .تاكولف ا طوفا ل هيشالا|

 ذأ ةااقوإ ا 7 75 د ريدلا بحاصو .هعج ْ

 .ريدلا:سأراوه ةباصا تيارا ذا لدرللا لاق قار
 ريد اي عيسي ةيت مرمر نمو |

 يفو ةصّرملاو هلنبلا عيجي لحمل | ةراثلا رب دلا سارابأ|||
 5 لاق رانا 7 |
 لعمشم 55 رعاد هل ||

 يداني هتراد قوف و ||

 و ل اج نيب ةعسإو ضرا لكو ةليبقلا اهيا ةرادلاوأ ||

 ةل اهو ةقلكتإو ةنم رادتسا ام للا نمو ءيثلااب طاحا|
 .ةريغصلارادلا ةماعلا دنع ةرانلاو.رْودو تاراد جرفتلا|
 ةزادو لَكَ ةرادك موالب ين ةكنا: برغل تا ارادوا |
 رذعو بام ىلع ل .ةريثك فو .اهوخنو فَدَفَو ْ

 لاقي ةيهادلا ةفرعم ةرادو .اهركذ يف ةدئاف الو :تارادأ||
 ةربك يناعملا مالعا نم شو ةيهادل اب يا ةرادب هللا ءامرأ |
 رهاظب ةدلب ايراد * خبات ةيفاعلل د :رصنت الف رولا ||

 .ياهو زل اب هورعملا يتلا هوو ةفوتحولا قشمدأ |
 ةلصتملا يضارالا ن ظ
 ةذاراد:اهبلا:ةبسلاو# ايبتع لقويف ةجاوتالا اهضرأ ١

 اينلا فالخ ىلع

 .رادرذصم نارَودلا * قاتسرلا ىغمابادتست فاعلا
 ءىثلا لوخ فاوطلا ةغل نراَودلا تافيرغنلا يف لاقو|

 7 اطوح لا ىقىح كلذ لب اع | ْ

 : كمل نم نادت 86 ةريدلا 3 سس

 هلا

 بيطلا| |
 همس ل

 ميلاف لكس كلا

 ٍ ةفئاط رم اكتبو قال ةامدل ) اها 1 راو ٌئَرَقو ١ 5 حولص ل يذلا ءيشلا ىلع يلا كر احالطصإو ا

 5  ةراوذلاو . ةري لد 1 ( ةدومجلا يازاي ذوقسلا برش ىلع لاهسالا بترك

 ظ نالعتسترويدلاو رايدلا**انه لييقرك ذ ئرائدلا*اهئاعما | يناثلإو اًراد 3 ميرا هيسا) لوالا ةيشلاو |

 ىو دايدوادلا ىف ان ل اني يفملا 2 كارم تبكاركلل 22 ا .ار رادع 7 ( هيلع بترللا كل |

 | 1 نيسدنجلا دنعو. 210 اهقنطم ةرادتسالا ا 5 يبأ لوق ةنمو . ىرخأ ىلا ةيح نم اطاقتأو اهرتس

 | لسرلا نم ةرودتلاو .اربدتسم جتسا | وا طخملا نوك

 رود

 ةيعس تضغبار 0 اًودلا كلفلا و

 | نارودلا نع ون ةفّوعل

 ئرادلا * قورعلا يف ةاسلسن ندبلا يف مدلا نار

 | نيرجل ا يف ةضرف يهو نيراد ىلا بو رطعلا عئاب
 |اهيف عابب ةنال اهبلا بمستيف دنطلا نم اهيلا كلسملا لمحت

 ٠ نيراد ت0 يا ةكفلا وهو يراد ا لاقي

 ارشلا ىلوتب ىذلا حتلملاو معنلا بحاص اضيا 2 :رادلاو

 يق امو. يكرم دل ب فاعلا لبالا نمو ىواحل ! مزالملاو

 هيف هالو 0 0 م ما هي دا د 0 يا "ي ىرأ 3 3

 ظ 0 تري ادا الق كاد عج 5 ىلا بوم
 رهدلا لاقي .ةغل ايللل رودلا نم ل اعف راوَدلا < دحا
 | دقو . ةفلتخلا هلاوحاب مهلع رودي يا ذود نيالا ا

 لوقك ظنللا ريثكتب ىنعملا ريثكتل ةبسنلا ايب ةنوقحلب
 رجارلا

 ُث ويس تنأو ير

 أ ب فراود نانسنالاب زهدلاو
 : ةيوعال اذكى ورهزب !هلبقتسي تابث سلا راكد
 |. اطوح نورودي جاتحلا نال ةبعكلا ؛ضِيو اضيا راؤدلاو
 راكربلا يا راجرفلا هك عمر يما محو

 ظ راد يف ةغل سأرلا ةراّو دو . فنالا تحت يف ةرئاذلاو
 ناريجلا توبب يف ةفاّوط يا راو .او . مضلاب

 | ودع تقوم كملت ةماعلا دنع ضرالا نم ةراو دلاو

 و لسر رادتسم ةرإو ءدلاو ٠ لوطلا نم ضرعلا ةببرق

 |ةراكد ردي لو كوي مل ام لكك لاقيو . نشحولا ةلوخ

 |ممضب ةراّوقو ةراد وهف رادوا كرم ناف .امهخنب ةراّوقو أ ء

 | لم ىو ط ةاشلا قطا
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 ناقغيش' رادو . ةفرثلاك "شح رواجا رغأ
 رادرتفدلا يف رادو. اهرساب ةنرهت ليقو لودنتلا رهزأ

 نعب اهوحنو رادرجلاوأ

 اردنا ةيشتواودلاو ظ

 الف نارودي ةسارو ةندب نإو هيلع رودت تاروظنملا نا ظ

 دنع فورءملاوهو . طفسي لب نكسيو تبغي نا كليأ
 راودلا نا مرضا نيبو ني قرفلاو 4 تول ةماعلا |

 ل

 عيجيّل حلا رادلا * ةريثك ل يصاحمو كالما هل يا ةعسإو
 تاذرح ةرثكل كلذب تي 00 هديل ايلا |

 دقو ةالؤم يف يو . اماكس ىلع اهرودل ليقؤو“ ابيف ايلا ا
 رود واولا لعدم لافتا ل جك

 « | رْودو تارب دك ةرأب ردو رايردو لصالا ىلع ود

 رادلإو -.ةروذأو راودإو تارايدو تارْؤدو تارؤدوأ|
 يباع ركل ةليبقلاو ملا ين ةنيدمو دلل ضيا |

 دشنإو لولا ىنعبرادلا ل كاع

 كلش ريغ حرشأو ا ع

 راد فلا اهيف تشع دق 2 أو

 ةبدنقرمسلا ةماقملا يف يريرلا لوق هيلعو

 اناني ود با ىو

 ةصّرعلا مسا ءآهقفلا دنع رادلإو .رهدلا ىنعب رانلا ليقو

 مالسالا رادو . يفةسمريغ ندكو توبي ىلع لهشت يقلا
 رادو . دالبلا نم نيياسملا ماما مح هيف يرام هدنعأ

 .دالبلا نم راثكلا سيئررما هيف يرجي ام ه دنع بنرخملا
 .نينما اوناكو نودلسملا ويف بلغ ام مالسالاراد لوقو
 مالسالاراد ليقو: نيرفاكلا نمويف اوفاخ ام برا راذو ا

 دعا دالب تيرا زاوو «ةنويلعللا دالب ظ

 نيرأدلا 2 ونيف ةرالف لافيو. نيّرادلا فالئخا 7 |

 دأ رالومو" مث

 لوا بظوب دبع لق را طوب قتخالا و املا ف

 راودلا < ةيس رانلاب كحاَش

 هبحاصل ا اراا يف ذخاب ن
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 تهل ١-1

 ا دوعو هذ ؟ركارّوَدلا 37 ةدحاو ةعفد ناك امىلا

 ظ سب و ةبترمب 31 رخالا ىلع نيّئيشلا نم .لكميققوف ف

 ظ يرام ب كوكس مثل | كلاوفك رهاظو احكصمو احرص
7 
 الو ةماعلا عكر امزراهلو ةبتره نمرخك

 ْ ميلا عورخ ةكرحلا للك اروخم 1 مس

 ُْق ءيشلا عوفو جيردنلاو جردتلاب لعنلا ل ةونلا نم .٠

 || مزاتسي رودلا نا اول اقو . ةكرهما رادقم نامزلاو نامز
 ىلع ١ فتوت اذا

 ا رودل) يليق يش لعاقوقوم١ ناك! لع ضواكم
 ا 34 ضو 01

 || كلوقك ىرخالا ةمّدقملا :تنتل جتنلل هيب د را رطل كح

 ظ ضعب جن لهاص سرف لكو سرف فتراويحلا موف

 1 كلوق وهو هيكل سكع ىلا ةفنف لهاص نأ ناويحلا

 ماسلا ةجع 3 نا وه نييتطنمل

 لكو لهاص ناوبحلا ضعب لوآتف ظرف لهاد لك

 نيع 1 سسرف هاو ضع جن سرف لهاص

 هرب ءابطالا دنع تايب يف رودلاو . ىرغصلا

 دقو. دقو. ايزل اهذخا ءادتبا ى نم ةبونلا عومجم
 تقووىلا اهذخا ءادنتبا نم ةبودلا ن نامز لع رودلا قطب

 اولاق كلذ لعو» لا تاق فوت ةيوتلاو .اهكرت

 نان اهتبون ةدمو ةعاس نورشعو عبرا ة يخلي ىحارود
 5 ا نيرذعلاو عبرالا يف بونت اهنا يا ةعاس ةرشع

 نولعتسي اوشا ةءاس عرشع ينام اهنبون ةدم نوكتو

 اهدراعتسي دقو . اهريغو ضار مالا يف اتلطم ةبونلل رودلا

 ة ون ةّرمل ىف
 ةعطنلا اهبابرا دنع رودلاو ٠ يمحو اا راودألا معو

 كلذكو :ادعاصف نيئبب نم ةّر 2 لغشلا نمةلقتسملا

 مزلي ةنا ريغ ةارعشلا دنع اهوحنو جث مثوابإو لَجَرلاَرِلَودا

 لوالارودلا اهب متخ يبل | ةيفاقل اب متنا اهتمرود لك
 الو ةرات ابيف نوكي كلذ ناف ل اغشالا راودا تنالخ

 بتابها راد نابهر 2! وكسم نبذلا ١ ىرخا نكي

 .ةلحاو 7 يل الزي تاكل شارف

١ 

 ظ 0 سينا ةدغب ثدحي .طاوأد جر دم ثدحي م براقلالع 10 ي الو ياو ا ةئاد اه لابو ظ
 دنع ىلاواا م 7-5200 قفتملا ةرثاد اط لاتيو. 4 ادي |

 ا ةدوصلاو نيلكبملاو اكد كلعو ودلع اج جهيلع ا هزذنع نالف نولوةيو:ت ٠ هدونحو هييشأوح ةناعلا 0



 رود

 .ايلاغ نبللاب ةخوبطم قوقدملا ملا لنك ومال
 يذلا يملا ريزولا مساب يبألا تيبس اك هعرتفح مساب ٍُس
 فلا ةدودكةليطتسم ةريهاص ةيبودد هدر شلا +1( طرقا
 ةلبزا ةدوسلا ليببت ةماعلإو .نألي دو دو هد جاهوحنو

 ةنم لصاتلا نوللا

 رصغ اأب 3 يود ادع م

 7-5 افاق رجا هب خصل ةدود

 ذانلا فيوصت يدانلا * يدودلاب

 * ثيناتلل ال قاحالل ابيف فلالاو . ةحوجرالاو ةيلكلا

 ناسنالا نم جرخي فضخملا وا دودلا راغص داّوُدلا

 ةدبو د ةسايقو ةدود ريغصت ديّودلا * عب ارسلا لجرلاو

 الا | ب ةلتلا ربظن ةيئالثلا ىونعملا ثّنوملانال ( ٌيرهوج )
 عع لا مسا ن ال سايفلا ىلع د ود ريغصت وه وأ وريغصأ

 * تادرنملاك|.لظفل ىلع نارغصي محلا سنا ١ ماو

 يبنتملا بم يطا ىلإإ لوقوع ياو هاديدلا

 اها اديرد "ييمجلا ى مو

 ىلا هي /معاصلا ىتداغو

 نيهريبسا أو ”ىيمجلا يف تسمأ 17 نا يا

 اريخ :ك ضعب ن 5 2 دعب ةكما ف شو قذلا ِ م

 د يطا تانباةتتم .زمطا ةلصاو

 ريشا ةادودل اك ةلعلا < ا كادي

 نمسا | ة>تدودل | - حد 3 يف حدودلا

 ياما امركذو

 عب لاقجر 2 جاك هو ! ارو د يف سومانل ا

 جري ميلا ١ اكل ابد مرد اًودل او مردود ا مدور

 اهوغو ةضولل هب واس ؛ رزعل ا رت وم ىلا

 يلم اوه ١ نوودلل

 مد درك ذو

 نبع بدي قع فود للا
 دود ف ةادودلا - يدود

 ىلا دافور ه4 دو انز هضوحيفوعا كلا راد ْ

 نال هذذأ لووجملا ىلع هيلعو هب 0 _

 3 - - ا

 هب رودو ةرّودو .ارّودم ةلعج اريودت هرّود * هب روم

 .ةصوالو ةعم راد ارادردو ةروادم/ةرواهو .رودي هلعج

 رود

 اًرعاد ةلتاخ يا ٌةَرَواَد لونت ةماعلإو .ةجلاعر مالا لعو

 هبو ةرادإو .راد ىعمب را دا ئنلا َرادإو راد انيك 4ع

 | نع اًنالفو .اهب طاحا يأرلاو رمالا َرادإو .رودب ةلعج
 ةلواح هيلع ةرادإو .ةنع ةفرصو هكرتي نا ةلواح هنح

 ب 1 هو راو كلل ةقح ايل وسلا لعب راجداو كسلا
 انا دن ثلا رّودتو

> 
 داهذذغنا اريدن ةعئبلا

 اكعد ةرك هيا وادب

 جيتلاو.رادىعم هولا رادتسإو ار
 | سوق ةكيطا لها دنعو. .لعاف مسأ نسادلل أ ناد أ ىنععد هيو

 ةرئادو كك ه نيب ف * ف ب بكوكلل : عمور راب نم

 0 ذلا عضوم 5 0 نرف 7 020 0

 5 ١ ةعادلاو

 ياعم فريد دلل هلع ف/نورلا
 أضيا ةرئادلاو .ةردع يناغ فو سّرألا دلج يف ةئاد ك

 رعش نهر ادجسا ابو. 4ك زطاو تانآكآ تخ يلا

 نولوقي برعلا هب

 روس فا ووديو اهنالا|ةينعو زوذلا كفورص نفاقئالا

 رشإودلا هبلع ترادو .رئإو د جهوسلا ةئئاد مههلع ةتكرب
 لهإو تيسدنبلا دنع ةئادلاو .يثاودلا 0 0

 هس ف 4 00 هدم طاحا وت وخسم عم 1

 طرب وطعم لكشف ديلا كابل حالطصا يف 3

 ةميئتسملا طوطخملا الك ةطقن هلخاد يفو دحإو *طخ وهب

 ركوم ةطقنلا كلت ىو . ةيواسعم اهلا !معم ةجراخلا
 باحا دبع .ةعادلاو. ايم د كلذو ةرئادلا | ىن

 اا ل تال رتل .طيعضلا يدل يفيسوملا

 ابطيحم ىلعو ريالا اهلخاد يس مسرُي ةقلحاك ةريدتسم
 كلت تايبا نر. ةنكاسلاو ةكّرخلا فورحملا تامالع
 نك اللا .ةمالعو ا: ةريغص, رتاج كولا جا عقاوسالا

 لشن اهادحا سمح رئإو دلا هذهو .”يقتسم ٌريغص طخ

 ال لاقبو . طيسبلاو ديدملاو لبوطلا ىلع رجالا نم
 اطيل اقيو لم اكاورفاو ١١ ىلع لشن ةيناثلاو .فليخلاة ةركا

 زجّرلاو جرا ملك نوه رقنا انلاق ء افا خااو

 ىلع لوشن ةعب ارااو. هبتغملا ةرئاد اط لاتيو ل“ ِمَرلاَف

 ثنغأو بضتنملاو عراضملاو تنينخإو 2 يدنا عب انيبلا

 ب

 تر يوب



 جود
 ةاوهد و ةيه 1 ج لقاعلا ةيدلا ال اهدعب ظ

 4. .يثلا الف و لس ريطلاو لج 2 ر ىوهد

 طن أكلاو: كيا هضعل 0 م د |

 ع تدق سول نع ات د الا ماما / ميكا دل اال
 2 مار 0 م أ

 ةريخالا ةزمل١تبلق مث ٌعاق وأو تبلق اك ةزهوإولا تبلقف |

 ةمالع تيونتلا ىتبو اهيلع ةمضلا لاقفتسال ةنكاس كب
 ا كلا داعيا هاي ناملا هلع تمانع كلا
 ةءاداإو اذا واود لجرلا ًاَودَأ *تبا 1 اراك دراصف
 . ىدعتيالو د . ضرع ةباصا الحمل اوداو“ ص رم

 لجر 8 تا دا لق 1ك |١ 5 ااذا لوفلو.* 2 ون

 |١ يف لافو# لإ ضرما ءادلا ا ةاودإ ثأو دأو هدأ ادا ا

 بانلاوذكول ١ ادجكلاو فول يف وكي اموه ءارلا تاّيكلا

 . نديلا وناس قينزكي مرفوض ةياكإو ءاسمالال |

 ةماعلا دنع ٌصخيو .نطاب بيع لكى ع هقنلا يف قاطو |

 بْبذلا ةادو.ةاودا ج ووحتو لسلاك| لاضملا ض 7
 بل عشيف كلطلا ةادو. مانجا دل 1 دو. عوج

 زوم -و رعشلا كيم طقاستب سار اا ِف ضرره 4 يا 58 دو أ

 ىانبلا ُْف ثدع ةعلصت مرو ليلا 2 دو 3 ةيحك مدا |

 م تءانيسال مدقلاو
 طظياغ ا أ "يوأا دوس

2 

 نا انعم يبظ هاد وب لوقو .”يعبسلا نونجلا بلكلا

 دج نزو 1 ةىبدلا 7 يبطل 1 امج اكاد هب قبلي

 ضيرملا|
 1 سر اف. كللاإ بتاكاو ادع أ! يرانامذلل

 يفركذو ىودردلل ىرميدلا كءاودلا للبلد

 ردرد
 6 3 ا 3 -

 6 ا

 ركشملا عابت ةجادلا 3 6 ا سوي جاد

 دود

 * جو ح يف ةجاح عجار» حامل دا تكردام

 ا يذلا فاهلل | ا جاّرذلاو جاّوذلا |

 153جم او 9 -- 3 5 جودي ةنطن حاد

 ىعكب 0 حادنإو. .ُةَقَّرف ايف لاا حّود الع تيظعا 3

 ةرجت“

 رعاشلا لوق ةنمو ءاعستم طسبنا ئيثلا ساننإو حاد

 ٍزابخ يف
 5 0ك ٍِف اهتيور ني م

 رفلاك ةاروق اهتيؤُر ندبو

 0 :رعاد حادنت ام رادقم ّ/

 رحاب بف عري ءاملا ةهنك يف

 ا 5 5 هدي ف 9 ةفاقرأ | ىرأ نا نب 58 يا

 3 الا يف” قرا 9 ةّدم الإ 4 جسم [مارت نا تابوا٠

 7 اود 3 ةيظعل | ١ ناوشالا ند ةعادلا # ١ اريد سم

 أ أنن دال ل انعف 4: :ةمو. 4 نولأعُ نايبصلل حولي شأن ح

 ند قوأكاو ةاوتفم 5 لاو اضرا حادلإو. 00

 د 37 .تيخوروللا ىلع ط رطخو يشو بيلعلا

 45 اوهوأ حود د ج تناكرهثل !يا ند يلج ىلع |

 هل اي ةيحا و قوديرعج
 اه ريق دالبلا ا دو لد يم 2 0 لج .راأ ماد

 ةباصا يا لجرلا خاد لوقت ةماعلاو . اهلها ىلع ىلوتسأو

 خس ود <دالبلا خود د ةخكدلا ةنم مسالاو : ةادد

 .اهخاد ىنعمب هيف ةغل يفو 1 ىاؤلا اليت انعبدت اهخد و

 ضإ اد ململو و لفاف مسأ عادلا + ةلذا انالف خّودو

 : ا
 هيف اص َرِإَع كنا نم ادق د ةدادي ماعطلا هاد

8 

 ( ديد باوصلا وا )ديدو انيودن ميكا و

 دودو .داد ونعم ةدادا د أند لاكمال انين

 اين هلو ئعا بأ ةدحأو وأعا 2 ةنارغ دوقأر

 نيتعقاولا يف .نوكي كلذ نال هيف نيواولا عامجا عم

 دعل نا قولا اقروا دقو. ةدعأو م دعأ اراك لوا

 تاعط نيدلوملا دنع اشابدوادو. ووك ردحأو بفرح ثمي دولا وز وعلا هه د وا لوح ثم“ هك امو|



 نود

 تتشولرجع ثيدح ةنمو. ذبح هدوحي موأ ف

 متبهذا لاقف موق باع هللا ٌنكلو تلعفل يل هدي نا

 بارتلا قِماَم دلا*اهب متعتمتساف ايندلا مكتايح يف متاييط
 رضرا تثعل ْ 7 تلخ ذئقأو, 2 هاه دك جنإللا

 لا قهدملا * ”جماهد هب ر# ذا

 نم ل 72 هلاريغ ماعطلاو ىتاشملاو نتملا ي و ب رويعلا نم

 ( ع قشدملإو بل قدم رتوو كنك قهدم باج 5

 ماعطلا ةقشمد نمذ 000 هتحاصفل ”يسعنفلا ك اردم

 حادفلاو

 اكل ا وهو نملل فليك اك نيرقلل كشكل

 ةيناثلا ةبترلا
 2ك -ء ب

 ”ةءدخ هديا موا ةتفان انهد ةنهدب انالف نهد

 نونه نهدنول | 6 ا ل ةروس يقةنمو٠ .ةنيالو ةلئخو ٌ

 !ططم انوع 0 لب ةنهدو انه ؛ ةريعو ةئللاوو

 نع ةناثلاءاسم ا لب 9 ضرالا ٌرطللأو

 كاك تاهو انام ايفا هدر د ودم تنهدو

 رظاو ةعناصو ا ةنهادو٠ 32 د » انيدد

 هبلع نهدإو ٠ ةنداد ىنعبب ةنهدإو .ردخإ أم فالخ هل
 .تيقبا ام يا كسفن ىلع الا تنهدا ام لاقي :ىقبأ

 . لعاف مسا نمانلا * نددلاب طا نهدإو نهدتو
 ميدالاو ٌردصم ن امانا م ةنوددع خلاق ةاذ هك

 كاف ةاسلا اذا نيل تون هع ىلا

 |و تيرلاييدرد ضيا ناّمولاو : ناهولل اك ةدرو
 . غايصالا نم ةوحنو طئاخلا ه قلزملا

 نهدلا .ةاوادلل بمدن اهو د وملا دنع نوهدلإو

 هب نددي ام مسأو

 2 و رطملا نم ٠ ضرالا هجو ل 4 ردقو تدصم

 ١ عابسلا 4 هيب 2 5 ردغللا ع ند ندر كلا ناهد

 هيما هاا فل مك ضيبالا ملا نإوبحا

 | لع 11 كلا ا ةيض تلقت نويهد 01 ا 33 6 ا اذا ثلا نهد كم . ملال لهدا 5 هم ةنه رح

 نهدو٠ .ناهدو ناهدا 2 ةميز وريعو مسهسأ | نهدو

 اانيوكولا لال هلا تح مث ساينلا ىلع اها يف تضرإو ةارمح ةيشعوتالنلا ةامهتلا * جريشلا للا
 رعاشلا لوق يف اكرصقيو ميت ينبل دجن

 يد

 ور م

 م.جايع افافخ انهدلرا ورع
2 - 

 | ربونصل اكرجتلا نم هد ويفام ةآَبطالا دنع ٌىهدلا
 ودنا: ىعاةننالكللا ميدل + روغوزولل ااكرخلا ةاارضا
 نيهدلا » ةحئارلا ب 00 يا ةيهاكلا بيط وه 8

 * نلللا ةليلق يأ ن نيهد ”ةقان و .ةنوهدملا ىلا

 اظنح ةعقدت لو وعفد لعردقنو اًركتم ىرت نا ةنهادملا
 الفاعل لي مكانا نالراكرف عمدا
 ىلع 1 امدحاو هو ةتروراقو نردّدلا ها

 عقنتسم ضيا كلو اغلا ماقول لوما لعفما تن
 ديالو ةيصقا ةنمو' 005 نش ورح عمو لكو لك

 ميعنلا ر انآ م, ع نونه 55 موقو. نهادم 0 تفشُن

 ا يلا عما اك هيو م يف جهد دام 0

 در 7 ١ اك دوج كي

 هيناعم ُْث قش كا قنه

00 

 لق .٠

 ا ةيهاو هرعلا تورع > مايا نم وه موي 0111

 هلو ٠ رع

 الا ةديدش يأ ة 4ع ا ةبوهدو ةاوهد

 ةباعوا ءاهدلا ىلا
 5 و

 هيد ذب ها نولوني نوكلاولإو .٠ ةيهألب ةباصا وأ ةصقنتو

 يفدي فدو .ركملاب هيلع لابحا ىنعوأ ٠

 هش ١ يَ ار اخم ةاهدي 2

 ءامهدو ايهد

 7 ةيهادو مدو ماد وم ةاهذلا لعف لعف ا دو

 هَ نإ - 0

 يادلا+ يفد ىنعم ا يهدت يقدنو . ة ىنعمب ةيحدت ةاهد

 | ةهدلإو يدلاوذ ةيهادلا» دسالإو ةاهثد ج لعاف مسا | ناكمل
 فاد ارسال لههاد.لدزر لؤنل مارال يفكك
 . ماود جرومالا ن .ءركنملاو ميظعلار ضيا ةيماحلاب

 17 2 هادو4١ هيو نه سأنلا بيصي امرهدلا ناودو

 يا .ارلا ةدوح>و كلا هامدلا د اًدِج ة هذيدش يا ةغل ١

 | ءاهدلاو يضدلاوذ ييذلإو .ءاكدأا 1 يثذلا ا

 | ل امكتسأ ايل ض تنزله وأ. كقدح 3 اكد كلم

 | يي 11 ىاوأ| ةسانللا 57 ءاطأ راك اطل 1 واولا نيو

 اما
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 1550511111 لل اال اتالم يي حجم«



 مد

 ٌردصم ةنقهدلا ناقه دلا ثنكو» ةناقه دلا# نالعم ةنالأ

 نهد نم ”مسإو ظ

 ّضرالاو : 02 4 طا 2 كا

 ةلاوما رالف كَفذد لوفن ةماعلاو . 10 5 ةرملاو ا

 ئا كقمناف' للا هةكومز# اهاناو الاهدل ١١

 5 ىح اًديدش اجاعزنا زنا لجرلا كارفادتو : ةقلا

| 

 ديجي
 كيب 3ك ا

 هافانا فكشلا

 ٠ تب رطضإو تجرجرت ةآرملا هس يي يلا 1 ف1

 قارنت هيلع . جرحدت هلا ظ

 ةيهادل الكم لا لجرال اب اهوئطو ضرالا اولكه د

 ةمدمدلا هبش هَلكَمَدلا «رهدلا دئانش نم ةنيدقلإو |
 ناسرفلا يي

 مه دتو ٠ ديدش رما يف متتا لجرلا مكهدت - هد

 يل بلا يلا مهلا * ادن انيلعأ
 سومانلا غم عفش داو دروع ماعلا كلك

 لهد ىفم لاقي .ريسيلا خشلإو ةءاسلا لهدلا«ربجتملا

 ليا "ار
 ليقثلا كاملا

 ثاطدلا ثالهدلا - فملهد

 ةئيصت وا جامذلا حام دلا - جهد

 ج ناو رادلإو بالا نييبامزيلظ لا زاهد |
 ةانب|و.ىيضلا را > وه ةئاغلا دعوي اه د
 يتا١ لافطالازنل اهدلا |

 دنع ةقامدلا# ضاق ىتح ةتلخ ةبانلا دلج قلهد. | ٠
 بدالا نع جورخمإو ةعالخما نيدلوملا|

 جى

 توه د ”* هين 3 ع د يل ةيهدورم 1 لها

 أ

 3و 34

 7-0 لهد شو هعاش 5١

 0 مدنو ةتاس انالف هدإو :اهتدّوس ردفلا د انلا|
 اناوهدا يلا ماهدإو . مدا راص اماهدا سرفلا مدام
 تلبإلا ادن بسهسات ل دوسالا ماهدلا 7 دوا | |

 كلود موهد جرينكلا ددعلا مّدلا+ ةيماهدلا|

 مد "يأو وه مدل يا لاق. لاو رهعلا نم لاي /

 مثد

 ا

 ظ ثمن وم هاهرا | هللا قاخ - ىلا أ يا وه و

 | ددمل ]و ةرتلا ةصل اخلا ناضل ١ نمو .ردنل او مدالا
 |ةضيرع ةيذعو لدا كوب نسابلا فاول زيكلا
 ظ و :ءاظوو اويقلا وم نيرشعو 0 ةلي واهب عبدي

 ظ دا اوسلا ىلا برضل آر ضخ يا 2 ةئيدحو ةئيدق

 ظ ا لا ةَيمُدلا *اّيرو دم
 |تلخو ةتوخإو ملأ ا كانا اخ قرع فانز

 ظ لح لقثإ 00 نم مأشا ليقف اهيلع مكر

 ظ هل ريغطت 0 0 | ميهدل | ماو. مهد | ١

 || دوسالا مدا * اهمالظال كلذب تيبس .ةيهادل | يشو

 ١ دو د قير طظ ناوادلا عادقلا و راثالا نس نايفلا

 | هوم ضايبلا بهذي ىتح ةقْرٌولا ديدشلا لالا

 مهدالا ىلع ةلج لاقي. دب .هلا اضيا مدالاو . مذ ج

 6 ْ 0 5500 ”يرئعبنلل ف ١ لوق ةنمو . ديلا
 رجارلا لوق هيأ ءو. مادا ج هأيا ادديتم

 ٍ مادألا آو ديفلاب(قدعوا

 رمسانملا ةنئش يلجرف يلج 3 :

 | ةروس يف ةنمو.ةامهد يا ةماهدم ةقيدحو.مدنملا ٌمدنملا
 | ناوارضخ يا ناماهدم ناتنج اهنود نمو نمحرلا
 راو رضا هس قتاظزؤتلا كال انزع

 مركلا ثؤيهدلا 2 ثيشد

 . عرسإو ٌةوظخ براق وا اطلنفم ىشمريعبلا عهد
 # هدينع نرخ هيف داز ربل او . ديق ُِ ةناك ىثمم خي "و

 | نيمانسلا وذ ريعبلاو ءيش لكن م ىنلتملا ميظعلا ٍعاَمَدلا
 ميظعلاو لهسلا عساولا جهدا عرسملا واحفملا براقملاو

 ميت ل نم قلما

 ةيعجس ىلا ١ ةلج ك1 ارم 6 ف دلل

بو( ةرواس فاوضلاوأ] ةَرَواَقَو وا ةسشد
 شطظ

 ترقد

 1 2 ب 0 ع 0

 أ روعسمه سم حدو سم لم 2 - دب

 ةك ا كلا 5 صد - صد

 515 ماعطلاو :هنبل رتولاو ةعطقو هر كةتشد
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 شهد

 اءو ايتو ثومن ايندلا انتايح الا يق نإ اول اقو ماعنألا

 توم وب روكذملا م داقنعا لكشي الو .رهدلا الا انكلهب

 و عناصلا دوحو مزاتسملا ثعبلا ىلع هتاال دل اينو

 ام”توملا دعب ةويحلا نوكنيعتي الف عملا قلطا. واولا

 م نوك نييعتيال

 .ةرمخ ل اطورهدلا هيلع ىلا يذلا وه ةيرمذلاو .وارنعو

 55 ةورطيفلا كلل ذاكر سايالاوبغ ىلع ةبسن يو

 يسع دال كنوم ةيره دلا ص لبق وبا وشو ره للا

 ير ليقاذا ورك 3 ع دعب قر و

 ثداومملا دانتسإورهّدلا مدق ىلا | ويحد اكل: نا ةقارقلا

 ىلع هلنب رهدلا ىلا ثداوتلا نم عقي ام ةبسن يا هيلا
 يهد يهد لاقي .رهانلا ربه ّدلا * ( اطل لعافلا وه هنا

 .ناهرلا' ةرهادملا * ديدنش ا ثماذ زهد. اياك"
 ةرهاد٠ ٌةرجاتساو ةلماع لاقي

 اعيرس راس ةجرهد جرهد

 يو .سيراهدو سراهد ج ةيهادلا سّرهَدلا
 طاشنلاو ةّيفا اضيا

 نما نم رةليبق يلا مسا هنا اومعز ٌنشَرهَد
 لعرب سيل الهس ناكاسه د سهدي ناكملا سهد

 كساس ماو ىهتتلا كلل مولا نه امض
 اهّدلا * 4ةوؤللا ءاسهد تراص اييايقن هدا ضرالا

 ا ربارت الو لمزرب سيل لهسلا ناكملا

 تابنلا سه َدلا *«قلخما ةلوبس ةساهّدلا*ةزيبقل | ةمظع
 * ساه دا ناكملا نءو ٠ةرضخلا نول هيلع بلغب م

 .رهلا ةيظعل | سلا نءو . سهدالا تس اكامط هلا
 ةسم اللا * ةرهح لقا اهنا الآ ءاعدصل اكزنعلا --

 *دسالا سوه َدلا «ىلخملا لهسلا ساه دلا+«ةساهدلا

 ضرإو سهدا كلل لاقي. سه ذلا وذ سهلا

 هاهد
 ةافخا ءىثلا منهو

 لوهبججا ىلع ء شدو اشهد شهدب عجرلا شهد

 - وهف رسولا لوهذ 50 هلع تهذ وار

 اهوفاجن ةلعج ةشهدأو ة ةدهد 2 ٍش وهدمو

 ملال

 د

 | يفو عارصلا يف ذخالا عرسا ةرشهد لجرلا رشهد

 رشهدو٠ عاجلا

 ركل ةكاقلاو

 قفر را هلع را

 - ضدهد تضوحا ةقانلا تضهدا

 0 ماطتكا عاهد هاوتب اهرجز ق ردا يارلا عهد
 7 7 .٠

 ا
 نس ةفهادلا» ا را اذخا هذخا انه ةنهدي ةنهد

 ريسلا لوط نم ةيبعملا لبالا نهو .بيرغلا س
 8 ع -

 اطزاغ ةارملا لجرلاو . هعدخ انالذ شنهد

 انلا

 || هغرفا هاكإو : اهم 0 اهتمدي ةياكلا قهد
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 0 واةعطقو ردك يشلا قهدو .دض اديدش اغارفا

 معا ل املا :«ةثهد يل قهدو ةبرض انالفو٠ ان دق

 #4 .قهد ىبعمب < 2 ناكل :ددا ار دص 4 هك

 | يئابضعب لخدو تمزالت اًماهدا ةراخحا تنهدأو * ةلجعا

 ساكو.ةعباتتملا وا ةّقتملا سوؤكلا نم قاهدلا#* ضعب

 يبنتملا وق ةنهو٠ ةيقاط قاهد

 انا افلا نس قا( فْرَظَو

 اناهرد اهيافس صن اهب

 ىاش 4 رع (فراعبذع ىمذلا زينك قاهزواعو

 + نوقف ناتفدلا*تانعلا قم ثرَظ وهو نيمرجلا| قم

 ردا از كالا يد كلل وز اا وطامساطتلا ةتماقلا | *
 عرصي يذلا ديدشلا عوجبلا عوف درع عقهد

 لاو
5 3 

 صلقي ىتح ةنلد و هذخا ةبادلا دلج لئتهد

 ا لج لأ نه دن اناقه 5 هولعج اًمالف مم وألا نْده 5

 ةقوع يأ لنراهدو ةنئهد 5 وشن ةيااو :اناتهذ راص
 2 رع

 فردت ىلع ئوذلا ضل و 2ك أب ناته دا قّوعنف

< َ 

 سيرو ميعل ا يحال معزورجاتلاورقدح 2

 حاجا | قو نيفاهدو ةنقاهد ج «يسرافل أب ناقد

 برعم ميلقالا

 مو ند ا وو ١١ تلذخ نا 5

 1 العف ةنال ةةةرصانك عضوم ةنقهد هلو لجرلا نئاه دت

 برعم نافه دلا

 ةفردت ل(ةدئاز نونلا د تاعج يأ) ىقهدلا نمةتلعج نأو

1 



 رهد رهد

 | | نماكلا عطس لوقو. ةليوط وا ةفلنخريراهد ٌدوهدو طقس ةريغو ةانبلا |

 عمج وه "يرهزالا لاق ٌديراهد ٌرإوطارهدلا اذ ناف لكألا ديدشلا رومدهدلا

 يفةغل لطابلا رده دلا+ قلتو سانلا نَدَهَدلا 1[
 زجارلا لاق .ٌرُدهدلا|

 انك لع ةنبأل نآمجألا | ٠
 دهد اهرهه نوكي ىتح

 ةضعب بلق <وثلإو . هجرحد ةهدهدركا هدهد

 ناهدهدلاو ةهدهدلا#ج يسيل هده دت* ٍضعب ىلع ظ

 *هداهد ج لبالاراغصهاده دلا*رثكاف ةّثاملا لبالا نمأ

 *ناهدهدلا ناهديه ُدلا+ لمحلا ةجرح دي ام هودهلا |

 0 عجر نااوا فيم اذ ٌيربرحلا لوقف يف هدهدتللا|

 ةزاجلاا يهد نس ذوحان اعربتتاوا دارا مسوق |

 اك
 كاز ف ةهدهد ىنعع كده ردو ةادهدرجك ىذه“ د |

 يعل * هدهدت يمك ايده ادار 21 دادي دة ظ

 ديدشتل اب ةتيرله دو لعجلا ةؤذه د * سانلا يا يا|

 هجرحدي ام فينختلاب ةتيدهأدو ةتوُدهأدو امهيف ظ

 ةايءاطا ل ادبا ىلع كلذ لكن ارهاظل إو .ههوُده دك |
 املا يف اك ةزه وا ىصق يف اي
 مو ةوركم مم لزنارهد مرهدي ٌرما هرهد 0[

 ٌرهدو ٠ لعاف مسا رهادل ا * نروروهدمو مه ٌروهدمأ
 .ديدش ىإ ما رهف مهيلع ىضم لاقي . ةغلابم رهادأ

 ”نضاوع لوفن 5 اذبا ىلإ. ىيرهاتلل نهاد دبتاةلك لوقثو ظ

 لوقن.ةتقوملا ريغ ةديدملا ةدل.ا رامردل * انج ةليوط ياأ
 رهدلا لوا ربراهَّدلا+اًراهد ةاماعو .اًراهرد هرجأتسا|
 رهد يف كلذ ناكو .اط دحإو ال يضاملا نامزلا يف

 رعاشلا لوقا ةنمو . ةودقل ا ةنيزالا يف ياريراهدلا|
 تن دق تاومالا ثراولا ثعابلاب

 كو لوطلا ةرهادل ةنإو .رهأدل | ثنوم ةرهادلا * نيضئاعل ١ ظ

 ليوطدل | ناب هزل اره دل اس ايقريغ ىلعرهد عجروهُذ

 دل اركي أ جاها عنو داود لدللا هكا
 ةداجل ]و,ةياغل 3: ةمللو دلرانل !:ًضيا نه ذل أزف ةناغدأو
 وسل دهرا: دنالازعبلا لااقيؤة تلتف
 | قهرهدل | نافرهدل | اوبست ال تيدحلا يف ةنمو . نسما
 | تايكلا يف لاقو .رهدل اوه هللا ناف .ةيإور فو هلل م
 | ىلا دوجو دب. ذنم ماعلا ةدا.سا لصالا يف رهدلا

 ٌْ ةخ رهو . ويحل ةّدمو ةيفابلا ةداغلا ناهد .٠ هئاضقنأ

 مدنع يالا نيلكتملا دنع جراخما ِ هل دوجوال يتلا

 ةيطالا ةرضحا دادتنا وه يذلا عادل ١ نآلا وهرهدلا

 يس لاقو . دبالاو لزالا دي هبو نامزلا نطاب وهو

 لا

 ٠ رش داخلاش 0 ةن راقم نع 6 رابع

 اونلتخا دقف ةأبتنلا ماو. دجال نامزل|ورهدلا برغملا يأ هرعش ىصَق مي هلا تيبلق مثاءآي هاا ةاطا

 ا قل ماعم امو رهدلا ام يردأ أم ةفين موا لاتفوقا

 .هبف فّقوتق ةنم دارملا ىلع اضن دجي لو . لمع ظنل ىهةادهدلإو ايدهدل ايا يردا امو. هادهدل !ةانهدلاوأ
 اقل تاب ينالطجلا دوب او رمال

 لوق ة ةنمو .رصعلا ىنعب رهدلا لعتسي دقو .رهشأ ة مس

 ةيدادغبلا ةماقملا يف يريرحلا
 هيسردقب الع طاحا ِيِرْهَّدَأ يرعش تيلاي

 ةنامز ناسنالا رهدو . يرصع لدا يردق فرع له يا
 دكياقلا اهلزل قايد تن (اهسنب ذل

 ثرتكم ريغ الا كرهد َىلتال

 لا كاكرر هعيوم ماداع

 بئاونل اب قراطلا وه رهدلا نأ نودقتعي برعلا ن

 نب سارف يبا لوق هبلعو .ةنومذيو اًماد ةنوكشي اوناكف
 يئودعلا نادح

 اندعب رهدلا كلب ىرزا دنل تلاقو

 ثهدلا ال وغشأ لب مثلا اع تأقف

 لوقي يذلا يارهدلا:انبب لئاقلا دحلا ئَضِيو ره دلا ظ
 ص اس7 لا

 ةروس يق هيلعو .هل عناصال ادبإ اوالزا دنت . اهلل نا[ .نواعبدالا ود يف ضرالا مايا



 دهد

 ثق عنا 0 فرصأ 5 ا تفرص

 ىلا هدعب امو معلا تفضا اذا اما. قاحلالل وا ثيناتللأ

 لاخلا ىلع بصنلا بجو يع نبا وه تلق اذا او ةفرعمأ

 وكت الف ةركن [يِ !هاضرال 31 يا يق ص نءاوه لوثتف ظ

 امإو .بيرقلاو فيعضلا طفاسلا مِفدلا  .ةفرعم اتعنأ
 اند ىلد إو: قح قدأ: هنيقلوأم نونبف قولا ماجا عشلا

 ىنالاو جئادا 3 ليضفت مسأ نأ #2 ءي لوا يا |

 ىندالا دو او. يعم بطلا ماعلا ىف ةدالا ماعلاو. ىف ىف 4 جايند 0

 اتاي ةريشعلا برقا نوت دالاو . دانجالا لوا
 اهجاتن اند يا 3 و نك لاجرلا نم كدْلإو ٠

 5 أ ]|

 نكي ل نا يا مدالف مدآلإ ملوق هد
 ةصرفلا منتغت ل نا يا نآلا دعب نوكي الف نالارمالا
 ٌيداسكلا لاق حاصل | يقو.اذبا اهفداصت تساف ةعاسلا

 ةديبعوبا دشنإو . ةيسراف اهنظا يناو ةلصا ام يرداالو
 حا 0 3 مدالف مدآلا لوقو جاوتلا نب ةيؤرل

 ةدلوم يف وا سرفلا رجزل .ثوص 9 نوكسف

 مزهنملا ركل بهذلا

 :ةيضراعلالب هوبنتح كوعم تاشيو رفع جربه دلا

 جرش للا ىلا نيفاوخ نيب

 علا د قمل ريس شيني

 مر 15 قرا ؛ ملا رك ةلبهد لبهد

 ثعءاط لبهدلا * اهعلتبا 20 ةمقللا لبهد ّيساهحلا
 ع < - 2

 ةعئقد انه 5 ةنهدي ةنهد

 ةلهسلا 5 خرالا 1 َدلا 27 3 ص ذرالاو

00 

 كه عاز سارع و
 َلَطِبل لعق مسا نر ذه دو رده د - ردهد

 | د ةيسرافل اب لاق .فالخم يف دسكاذاف نعل يق رودي | اذه

 هنا معاف اليل لحرب |

 ف يف تراد ةعضبلا تّقَدهدو .اًمّطنم ضب ىلع | للا لهسلا لجرلاو لبالا نم ديدفلا مهلا

 قداهد ردفلل لاقي٠قداهد ج ردفلا نايلغ توص | لاقيف بلحلل هب ىدتو ةجنلا هما د 5

 ا ردفلا ايل قادهدلا 27 امعايلغ توص كتيوييش اذا يذلا مظعلار 1 ةءان ا دنع 4 دك 2 0-2

 دهد

 ظ 7 هيعانص ف ِق ا كعس ل 0 0 يايا

 ا | نا عدا ( اًداّدح يا) انيق 0 وا .طحتلاب ةنع قلانلا)

 ظ توج يل كلذ دل لأ 2 ايدك مئانأمز دعس ةعسأ

 دحا دهساي روكا كاكلطا

 ْ ُ و دراضف هييليع مو ىلا ا ةمال تملَق ء ة ءاهدلا ند

 ْ 5 0-1 قاوم

 | يا عبانت ىنعمب رد نم نيّرادو . نينكاسال واولا تقلد

 | دعلا نءلكتل | اذه يفامىنخالو.دعسايبذكلا غل ابيف
 ناو ماد نا ةياورلا هذه لع لاقي ن نافنم برقإو

 أرد موق نمر رد قثم نبرادو ككل ىلا ةقانلا 4 قعدت

 | هر رلا ياووخو كي بيف ارينكتللويف ةينغتلاو نيللا

 | اًداّدح ايا ناكأنا ليقو .ريخ دعب اًريخ لانتف
 أ 2ك

 ادادح

 | ةتفرخ لمتسيل ادغ مجورخب مريخ عادولاب يا دور د
 8 تعمساذا|و اتف.بذكلا ِ 0 ةعوضاو قرعلا

| 

 يس ةناف نيتلا دعس

 لطابلا راها * هناكم كي ميصن
 ا نيقتلا ككحس ناب تيوس اذا يا :

 نبدلوملا

 ,ثوص مساوهو عاده دولوقب اجرنا قونعلا عدهد

 هب رجزت دركلا لدا يف“

 : زد اقادهردو اًقادهدو ة ةئدهد ّينلا قدهد

 دلاخ نير لاق.ةماظعردكو ةعطق ملل او
 ىدتلاو عابلل ملا عضب قده دن

 ةعقانم مذ 3 ”مهضعل و

 ىلإ ملأ ضعب 4 ١ ليقو 9 يأ تيه ن ةلوق نأ ليقف

 ةقدهدلا * ىرخأ لفستو زكر اهارتف 5 اذا

 قنعلا قوف يسم و5 كوخ !رعأو

 مده دن * ضعب ىلع ةضعب وو ةهده ةمدهد

 اال



 ناد

 ا

 ةتياد ثوه ىتح يحن ل ”ةغل او و رطل ةاصقتسا ين داوأ

 قنادلا * ى قناود ج ماهر د مث مردلا يف اولاق اكو :ادلا|

 .قؤنلاو لاجرلا نمطقاسلا كطفل قراسلإو قمحالا
 كناذب ايوب هردلا نايا قانا رماة جبان
 نم ةبحلا نزوب هنا يا ) اةلطم 2101 0 ظ

 قنا دال هللا نعل د

 * ةطنلا ف ك هوو 0

 11 يمين قا لادم ملا در ةلم اه وغو | اروح هسا كلل وجلب | يف ةدحو لكاي نم قّينَدلا

 ند جا خيسإللفب الك رغلا|
 .٠ عبتت ةرفند لحل قنف

 0 ض١ نم موهصغل اك ابسرتوتلا قادوا ٌالياق لف ُئرفندلا 12 هذ ناكاذا اًهيغمف ةبادلا ٌوَدَعَو صم

 ممدالربصفلا لإ 0 لاجرلا ند ئرقندلاو

 نط تا طا لجيلا 77

 را جس ا

 نم ضرالا ىلا قرطإو ةسار ًاطأط لجرلا ركتد
 مانجا مالكن م يو , هريغ وأ لَ ا

 ءانند ندي ندو٠ مالكشنم م مهي لو ْ

 بيعوهو مونلا ةجابز ربي ملو ىننخا هيب يف سكند

 ةجقاب كدوص سونلاو٠ :لذك لجرلا مد مند

 رضا وةينلا تاز انزل ةقوغ يا انك

 ةيدلإو ةباندلا لث»
 2000 تّوص اند بابذلا ند

 ريع باب ن
 ادد: نطو تو اعيندت بايذلا ىئد* د قأك ْ

 |لوطاؤوا ميظعلا دوقارلا ْثَدلا  ماقا اناندإ ناكملاب
 جةلرتحي ن 0120ج يم ةلرغصا كلا نم

 هلاكشأ نم يا نالف ند نم تسل لوفن ةماعلإو:نانرد ظ
 ِق 500 ندور ظلا يف اننا َئن دل * هت ظنو |

 د رعبا ىذ لكوبإو دلا يفاضيا نوكيو.قنعلاوردصلا |

 تببش يضافلا ةوسنلق هيدا ع ةلؤل اخ ةييودد ةندلا|

 ولا

 .اهوف هيما ذاطاو | ةرئئذلا د ازاوعالا "قاد

 ايلعل اكلعُف ىلع ةدرإولا تافصلا سايق ىلع ةيواولا |

 وازك

 |[ ككييندلا + ةئنيكس تو 2
 ا جان ىنالاو 5 هب نم ندألا *مالكلا ةغن خم

 لاق. 0 نسرفإو م قم ا :ْن 2 دو

 عبرا يذ لكفيس نئّدلا بويعلا ار وسأ نءو يحال
 ضرالا نمردصلا ٌؤند وهو

 !هفرف( واو ةواتسل ونجاة بئاةلو ةتمو هيلا اند

 ظ اند ناكأم لاقي. اند راص ةيانددو اني
 عبخت :رودالا يس دو ٠ هيو ا انو *# قد دقو

 .اًنّيض اشيع شاع كندا لجرلا ىفدإو . براق نيرمالا
 اا انىانذدن ىدتو . ُهبّرَق ّىثلا ىفدإو

 | انيرتلا يناذلا عوتدلل ةقم انا كيده ا ءانادتساف

 :ىرفلاو ةبأ ارتلاوزددم 5 دل #3 ان“ 3 ومات ضع

 اعلا صضيفن 0 ذإاد#ىبرقو ةبارق يأ ةةداتحا فات 3 أمي

 |يف اهطاطخغا وا اهبرق يا اهؤندل هب تيوس .لاعلا انهو

 ' هل اولا تاب ىف ايجل مت ةءاراضإولياملا ةلبات

 الو اهدةل ام لاقي تركت اذا نّونُث دقو ليقءاهوحنو
 ||[ فرصتت الف ثيناتلل اهنلأ هلا ابعنم عج“ |و .ةرخآ

 ااهنوك عم اهنوعجامنإو . قثد جريكتتلا عم عناملا ءاقبل

 | ريزولا يف بيطلا يبا لوق ةنمو . مماسقا رابتخاب ةدحاو
 ٌّيدسالا راع نبردب

 :ةكارذأ نَع ماهفالا رصاقنت

 ىفدلاو هيف كالفالا يذلا لثم
 0 يفإو ين دو حواس دو ون ”دايندلا ىلا ةبسنلاو |

 هللا نع كلغش ام كواسلا لها دنع ايندلاو . ىلوالا
 |ةلاخوا ل اخ نباوا ركع وا ع نباوه لوقو .ىلاعن
 ةينردو أين دو اينردو أاينردو 2 3 رتخا وأ نأ نباو ١

 ناف.وبلي ام اذكو بسنلا قصال يا امل ع نباوه يا
 فلالا نال فرصن (ايند لاد يا) لادلا تيض



 ساد

 ه2

 ضانفخنإو ناكم يف يف عافترا هسار يف نمو شامل ١ غدا

 وعلا ُِئ

 ةدن د ةد>اولا ةسراف .ثابن دندلا

 55 ةيبل هيلا ىثسم اذ اذا نش ,: كن دلا

 يا + يلا لدندت لوقت يلق طم . رعت لدندلا
0 

 كيقَت

 دوسملا مدقلا تبنلا مْئِدلا

 و غن لجرلاو نطو تّوص روبنزلإو بابذلا ندند

 * ةياكشلا رثكآ اذا ندند لوق ةماعلاو. ”ءالكة نم مغ

 4يم دل وريغ وأ كاف ١ نم دوس امو مالكلا ةخم هه ندن.و دلا

 قاد

 11مل ل حلف ويارا ناب انضو ناليقأ
 ىا بياعملا سن ادكلا * مذلا هي بايثلا سزدو حدملا

 | نساهكاط درذالوا سند عج فو ةسنّدلا عضاوملا

 هل عزك خضر
 .”عن ”دو'عنادوهف مو 006 فايلع ون 5 عتابي ل خرلا عن

 .| عضخو عطو ىهشاو عاجو دويج اعل د عدي” صلا جن دو
 | ةحرطي امو ٌردصم عّلدلا * مينللا عنادلا * مْكَلوَّلذو

 عيزدلاو عندلاو ٠ ملاذرو سانلا ةلفسو ريعبلا نم رزاجلا
 لةعالو هل بلال لسفلإو ميئالا لاجرلا نم ةعنّدلاو

 خلد ةدرفم ملاذرو سانلا ةلفَس ةغندلا- غند

 قع لقاك تيلافاولاو كي لاق هز ايْلصلا لحصاو ردكف خف

 فرشأإو ضرملا نم لقن اًديسح فن ل ضيرملا فند ريبانزلاو بابذلا توصة لا 00[

 هات و البلل سحب الغل ةتيمولا تول ل ةياكشلا ةرثكنيدآوملا دنعو . مالكلا ةفيهو
 .ةلقثا انالف ضرملإو ل ضيرملا تينا دولا ردو ةبرض َرانيدل او ةلذلج ارياف كر اكطالا :ى

 د قسياوفو جارتدللاو هند :ىدنني الو ىكشتي | قف -- فاني دلا# اولا تراك ل وهجلا ىلع لجرلا

 بوعد يتَقلَعَو بوغلل | يننندا ٌيريرح ا لوقو له قل لدبأف نيت د ةلصإو . ةيدنلا تالماعملا

 ٠ تفند ىك#مب س.ثشلا تفندأو.٠ بعتل | يضر ما يا ىلع ءئغ ينل ارداصملاب الا 51 هنيعضت قرح دحأ

 مزالملا ضرملاو 3 طل ادلع انرفأ *ينلا :نالفو ةدفنلا نم اطلب رانيدلا ئرغخعزلا نءو.باّدككل اعف

 تفند ةأرمإو فد لجر لافي ٠ ضرملا ةمزال يذلإو نال روهغملا فالخ وهو . ةريعش نيعبرإو فاك يواسأ
 وتضم نب ةرتاسنو جل اجيراو همت نانا لباب ىداجرو | نب اقتل وو بشان للا طع رانا ااا ل

 !لجر تلق نأف : عيجماو ةينننلإو تّئوملاو ركذملا هبف | سمثل ايرانيدلا نوهيشي كلذلو . مردلا يف ضفلا
 رعاشلا لوق هيلعو .ردبلاب هردلاو

 ىرولا نيعا يف ضرالا هجو لظيو

 رردردب الو رانيد سس. الب

 اهالكو درع ليقو ٌيمراف ةلصا ليقف هيف فلئخإو

 : فاقد ن الجرو شو زل تلف نوالاوننكي ةفنو
 «اينافك قابفالب نقان دا ل اجرا رانك ناناومإو
 كالطلا ل فرشإو ضرملا ةلفثا يذلا فتدملاو فندملا

 سائلا * ناكلا 6# سياندلا تيابشو
 هرذ * ةيسراف تاب ل نم ثبرض ةّيؤرانبدلا * لمح

 تاكل بوذلإو .رينان دل مف هيو دوس هك كفا ,ثك

 اع ان رانيا انس اج اما نر اكاف - 0
 سس دو اسنتد سقدي ةتلذو ةضرا عءو ةبوث س

 ةاقيحلا سقندلا *قعمو ةنز ءافلا مدعم قلانف وا اك | م
 هيايعر و راظن ة ةشفند َسشفن د

 ةليئضلا 5 رماو هيب 2 ةصفنإلا 3 0

 ىو ندي لجرلل َقنَد قئاق بل ةعقسأ اًقوند اوند

 0 درإلا نم ثأم 5 ذ دو قت د قدا تب .رومالا رجا هدو هيو سند * 1 وا ررور طر ل

 ةنيجتأ ى وا ةنالف دنع َقنَد د نولوقي و نيدّلوملا م اكن د ؤساوز : ضرعلاو بونلا سن دنو٠ ةنيشيأم هب لعف ةفلخو

 نم لازال يفر هجو قدام ف"غشف هفيادوعتل ؟ | مدفون د لجر لاقي جلا سندلاو . زمول سّنَدلا

 "خو



 خد ي.د

 هل لاسا يا راي ليضرل جدا كلذكر كا 2
 0 نيدلا فص يلا ناو ةنمو ظ

 ل 0 لاب نأ و ذأ
 لطَبلا ةيهم يحد غباوسل

 ةنغلا ياد رالف لاقي ةنمو ؛ةمد 7 ب يذلا يادلا
 تنذك و ةيمانلا * ةكربل و ريخلا هايمادلا * ريقف يا

 رجا لئاس م دلاد* ليدخل يردت 3 يلا ؛ و ثا إو عادلا

 ماوقو طالخالا لصاوهو ناو.ىلا قورع يف يرسي

 اظابغا هال ةعفاؤحا ض5 بقال كح ةلصإو :ةويمملا
 غدب و اي انبي مضعلو ( فذ يضقفل ا ريغل يا)

 دك ّرم دقو.ديدشتل ابد لوقيو البق يتلا ميملا اهيف
 لا دو لااحاراببعاب ِناّمدماتفم يف ل ايو اكل اذ ىلع

 هيلا ةيكنلاو م مريغصتو ٠ لالا رابثعاب نا عراؤمتو

 ابل ةبوقس لاه” كو خواناط حسك و ةطاوتصون يد
 ىلع عبجي ةنال نيعلا نوكسب لعق نزو ىلع يحد ةلصا

 ةلصا سا ) اصعو اَنَق لثم ناكولو لاق .يدو امد
 ةلصا دربملا لاقو .كلذ ىلع عمج امل (يِحَدوا ردح

 بهانإاو.ورئاظنل اَنل انغ ةعبج كج نإو كيرخت ناب لَم هلا سل
 نال 00 ند واخمال كىللذ لكل لوقا .٠ قتلا هال 4 ةئم

 اصعو انقو. لاجو لم لاعف ىلع عاج لعَف كرو

 حدو ءامد كلم كلذ نوكيف يصعو 2 ىلع نامه

 .روتسلا اقبا مدلإو . هرئاظنل ال انعم عمجلا اذه نوكيالو

 مد 2 لاغو مدا نيوخالا مدو“ 0 نالزغلا مدو

 تبرقغلا معلا تابن 1 تانبو.٠ نابعتلا مدو نيت دا

 . نا 5 اوما حالطصا ن كلو هروحأ ”هتيسل

 :ةلئاف ناكاذا نالف بوث 5 نالف مد لوفن برعلاو

 يبقلارح ن؛ سوا لاق
 < و م07

 ةملن امارح ام نأ تكيل

 او ارنا

 رحم كياع رب و ِ ”ةرل

 ىذ رسكف جنب ي َدلا «ويف ةغل وامدلا نم ةعطنلا ةّمّدلا

 مدل كَ رمح اهيف ةئيزملا ةفّشملا ةروصلا ةيمدلا * مالا

 جاعلا نم ةروصلا يف ليقو ٠ ةماعوا ماخرلا نم شوا

 ةمدالا»ب ةيسدلا كوم ل اقبنالا التم كطرف
 ةيلدرلا هتماقم يف يريرحلا لوقو .ىد ج مصلا اًغبأ

 ىذلا ت رق رهدلا ابنت ذيف

 هَرذح عقدت, ةنفع نع نر م

 0 ملا ديدشلا قل * ءاسنلا ن نع ادلب 77

 ةلوادني يذلا وا مدلا ةرمح بلع ميسلإو اهريغو ليخمل
 قفرأ اب ةني , دوي رغ نم جرت ! نم يدتسملاو. مهيب ةأسر لل

 | ةطاطم 0 هيفنأ نم 1 نمو

 ظ ىلع ةلهاكف رشا يل عجن دادي لجرلا :
 ظ 0 لودي 55 500 قم ردك

 اكيد ةلمج هكدا ادد اطفي دارك مقالي ولد

 لج ا اًددت 10 307 21 أن دا لجرلا ا

 | ثييبخلا سيسخملا ؛ىنادلا #«ةءاندلا لع ةلح اهون دت ةبحاص

 ريقحلا ىبقدلاو *ينادلا ةيفَدلا * ُنجاملا_جرفلإو نطبلا
 ظ ان داو هام ركك هل أن ةةيي طربال يذلإو نودلاو

 ظ ةديقنلاو ءيذدلا ثنوم ةّنين دلا »< ف ةارشاك

 ريصفلا ةبّتِدلاو يدل لين دل يشد
 قلفلا وسلا جدلا
 , اعلا جاتاذلا » ةكحا سى 2 ةغدب + َىمالا ض جد

 تدارتوأ 53 مها جنادلا * ةيسرافل اب اناد نع 1

 » بدخلا ديدشلا ةماعلا دنع 1 .جرا جراد ىا 3 د

 نوت 5ع لءحو .ةالتع يأ“ خد م لاقي. ةالةعلا جدلا

 ةدأوم عمشلاا خو غلو ؛ . مياعلل جانانلا نم ووك
 ةبا *# خد ىنعمب د * لذ احونذ حدب خد

 ةينايرسل اباحنرد بكعم ساطغلا ديعوهو ىراصنلل ديع

 رؤيبظلا/ةانملفو
 ةنايقعا ةبحدلاةن تمف د

 ميسجبلا 2 ديدشلا لا ظ

 دع د*ينملا يف لوكلاب لقانت نأ خد لج رلا زض رفد |

 مزيعا ةضطعل او: هتيب خي مافإو ةسار لغاطسو لذ عضخ

 ةارفذو-( بدت يا) اهضعب جرخو ( رعنت يا ) اههعب

 *«نيواششفملا فلخ ف تاخهو اهيلع ةتو دق تفرغا
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 همه
 ف -

 || ديدشتب لعق ىلع نامدلا وه ضرالا نقرسي يذلا نا||

 لجرلاو ذل ةليلاو ةلقلا ةمدلا + عوبرإلا 25 5 دلا

 ل .٠ معلا ضلردهو ةرعبلاو ةَرطأو 0 ريعتلا

 زاددم ايدل 4 تت ريلا 2 م ا ا اه ادلا ةيكادلاو اكنياكشلات .٠ مد ج ةبعلو ةقيرطلا |

 نوم 2
 رز

 خر ونامت دعم انا 26

 3 5 هرد وهو. : سعيا ديلتملا نيقرسلا نمو هيلا لاه ذأ دىسو لاو اب ةيلطم عمد دقو:مأهرد ج جييفل 5 ريتا ميمّدلا

 3 ميمدلا 557 ةهمدلا »« ربحا دعب مدلا وأ دبكلاو ا

 ةيناثلاو ٠ ميد ردنك جمد ند .٠ ايبا مام دو امد

 ليما كلا 7 للا د لوعنم ىنعك ليف اهمال ا

 ىبا لاق . ميمايد ج اهيف :[. ال ةزافملاو ةعساولا ةالفلا

 بيطلا
 اهيف ميمايدلل ءاجوه لك

 .لابذلا طياس يفرادلا 2

 5 ا آمل اد ذأ دق اهر رايس ِ ب رطضم ةقان -

 ماودلا ىن معك ةزعدلاو رق نر 4 5 ها تيزرانلا ينف

 تاذ شخ متو .راركلا نم عتوطملا مدملا* مود يف

 ردحالا مومدملاو  ىّوست ىا ضرالا اهب مدن نانسا

 اهريغو رعابالا نم ات *ىلتملا نمسلا يشاننملاو
 اذ | تحد .٠ اهامد 1 ادب ضرالا 56

 ,نالف ىلع نالفو .تّدوسإو تنفع اضيا اًدمد نمدت
 . هيف تردد ناكللا ةيعاملان كو د ةيياكللا هذ نيم

 يلا 5 .٠ ةمزا هلا نه 3 0 لضصَحَ انالف 55

 ةماعلا اهبوه تو انما اولا نوسة ل اهوا

 ع ٠ هيلع نرمو مهدائعا يأرمالا ىلع نمد لونا

 نيقرسلإو دامرلا ناَمَدلا غلا راعبا هيف تطقس ناكملا

 ليقو :ضرالا نقرسإ نمو :اهداوسو ةلخنل | نفعو

 عباصالا ىدحا داج ه_ ثدحي ظظاغ نامِدلاو . نيعلا
 تاخنل ارصنخ يف نوكي الملا يفةل ذ/ا/ا ةمزالم لوط نم
 نموهو: ملقا نم 52 - دهاش يفو ليمزالا نم

 نود *يث لاقي . خلا نومدلا * نيدأوملا مالك
 هيلا لزتعا نمل ا م يف لح ع 03 ”دو٠ يبق يا

 ظ 9 دبات اموارادلا راثك ةّنمولا * ةسئاس كيسا لام
 مدل 51 ارضح و١ 3 0

1 ِ 

 ذل نانا قديجت ا الدر را خللا
 رق هرَغِراس لوا تنا ا

 نمدلا ة ةرضخ ةتبع أ ٍدئار وأ و

 مدقلا هنو اود مو مانا 51 ضيا ةنمدلاو

 ةنمرك وهو٠ 0 ردو ن. رد جرادلا نم بيرقلا عضوملاو

 رم 5 هخمرحو ةللك ت اقكو .٠ هسا يا ل ا

 .لا

 | زغب عئاقو نع تاناويحلا ضعب ىلا ةبوسنم دنطا عضو
 | ..ع 5 ايو 3 _

 ةهاع و ةينقلا نم ةرجت نامدالا 7 سانلل ةلثما اهتم

 | اهداوسو ةلخنل ١ نفع ىنعب نامدألاو.لذفل | تاهاع نم
 عاطقلا نبا ةياور نم

 2م 3 ف ةناغمدلا

 ا[ درو - 2 عم -

 هموم دأب #2 0 نتا ا ماد همي ١ مرلأ ةمد

 د كبك ين داو رح 2 نمد يلغي ماش

 نايبصلل :ةيفلو تدصم 4 مدلا

 ١ رافع ماك بوم اوم ب دهن كفل

 يفو.مد ةئم رح يا 25 ىعدب حرجا يد

 - قرف لثم مد ى ايمو مذ ىدي يبرد حاصل

 |و كيرذلاب ةنا هيلع ويتم ردصالاو .قرقوهف اَهرَ
 00 ىلع او 1 موا يا ) مسالا أو كنحا

 تيفو ةلصا نا رابنعاب قرف نزو ىلع مملاو لانلا
 00 ذأ يذلا لئاسلا يف اونلئخا افإو ايل دابا | +

 *( نوكسف مخلب دوا نيت يع دةلعإ يكتم نيب

 17 نالفل ب ٠ مدلا ةنم جرخأ ةلدفل جسرا ع لوني هيفو.نخ ةوبأ ”هدرط نباح ُئدتكلا لا عرمأ

 ةامدإر حرجلا ىدإو :ربظو هل بّرقو ةقّرطو ًاليبس هل هبأ لتق ربخ ةغلب: نيج

 ا ةلخنأ ١ نذعو

 .٠ !اديدقلا نم ةنمدلا قاعي امي |

 ا و

18 5 

 ا



 لمد
 ى اهحلصا نال اير لم رجح ا 0

 د 01 ذلا هلو دلا 005 ار نإبو٠ 4 0

 نيب 0 د * عرب الامم نادي كم دلا لددو٠ 5 |

 ضرالا تلم دنو.ارادةلمادم ةلماد+*لصا موفلا |
 دنإو.اواحاصت موفلا لماستو.قامّلاب |
 امو ميدقلا دوسالا نذّملاريقلا لاَمَدلا|
 اور ابوح ناك كتي راسل
 لضم لمد ول ىتح هكاردا لبق ة علطلا داسفو|

 ءوا *جا وا لَم قفرل ابيالمدلاب ةلماعل اقي قفرلاو
 لا هب يس طلت لع د ةيسرافل أب وهو جار لما

 ليمامدو لْمامد ج وءرإب

 يف اذكه .ةتءنص ىوس اجالمردو ةجمد <يثلا لمد ظ

 اذا ”يثلا تهد لاقي لياخلا كاتم سودان ّ ظ

 مدل تلا « صدا غاضب هب ايةتغيص تيوسأ|
 7 يف باوصلا وا دّضعملا هل لاقيو دضعلا يف سّبلي|

! 
 نمر أ هب ر

 ةركنع ل وق هيلع و |

 مد هيف ”مصعم أبنم ”يتحنو

 يرن 4 0 يقوفو 4 م

 زح زجارلا ك اق. 7 3-3 1 لا يضارالا |

 ادامدملا هيا ل

 اجوعت ام يد ا 2

 اهيقاس ماظع بصقا ابا ديرب
 ةدانلا ةيضشل ١ هلت هل < ”هجر> د ة4م د ةيلمد

 قاّرإلا صاامدلإو صلم دلا - صلمد

 الملا لاه دلو لَمَدلا ةةداعد

 امد ”جرفو ٠ ةفول# سارلا ىت !امذ لجرو نا

 نمرغصاتابنلا نم برضو ى ام دلا قو 6 د

 قلمدا| قلمدلل ا # ضو رلإو 0 ءرلا وةك عوجرملا |

 ةعواظم كليمذت ع كولا ةو هلمج «يثلا كلمد

 كأ كمل * دينو كلف ةيراجلا ىدن كلمدتو الا ا

 ماهسلاو ةراج بص كااكسالا الك ربل سما .1 سلم الا ربح ردا

 ند رب دتسملا

141 

 فر, لماسلا نل

0 

 قماولل 0 07 ليسا 0و ا وهو ى ا

 0 كاسم ةبضض

 غبصلاب ”يثلا ءدو٠ عرسسأ امد مدي لجرأ مد
3 5 

 ىلع نيعلاو .اهريق ةنيفسلاو .ةصصخح تييلا او04ب الط ١ تيك

 هانم ية اتالماب اطاكس نزال ,مامدب اهرهاظ

 عوب ,ريلأو. 6 0 را مدشو

 ةأيكلاو وسو *امخ 7 هر

 لدوادرط طع باور 0 9 9 ا اهيلع ىوس
 فعاضللا يف لعفي لعف نال ٌليلق اذهو ( لنوم

 .رظنلا جب عبق اريقح كيسا اًيمدراصو ةاسا ةمامد ( 5

 رعاشلا لوق نمو
 هو ا

 ةمرلاوذ لاق.مومدموهف رقو أ لوجلالعريعبلا+“' دو | يل
 نول دك يعل

 00 وهوٌةنعد دربلأ لا ىتح

 6 20 ديال دنعملا قلد ىوللا ضرع

 لج رلاعء داو م لب اهر هال لط 5 دلت وعلا 50د

 هاابلا + نلمفلا قو ايم ددلو هلدلو وا 3 |امامدإب

 قوم "هجر #2 -و وب ريلأ هع تارت و موب لل 6 رح ىدها|ز

 هب ُِط أف لكماميلا «*# ماود جةباب 4 هي يّوسيف رحج ىلا

 8 0 تناك و هيليع رهاظ و ”يدلا ةيبجدب طل داود و

 .فتاخلا مدلا يف ةغلو ثابنو مامٍدلإو ٌردصم ٌءَدلا #ويف
 اعابشلا َُل وق هيلع و

 هتزع دعل ع ف 0 ناها

 ديلا ىلع اذا ارصأ كل و5 8-7 اي

 اًممهايلا تلدباف يَعَد ةلصا نا رابنعاب كلذ نا لق ىب

 ميلا ةنءاضن.! ٠ ىلد زالوقأ, لوألا ميلا انهيف 5

 ُْ اتنزذلا كي كيشلا زاوج ىلع 56 لا تك قب عم 3

 رعشلا ِف ةحابالا يضن 1 كا .رال وأ وهو. .رعشلا

 * قرا مدلأو . طةف رعشلا يف الا عمم مل وهورثنلاو

 * ابا وا مد نم ماربلا تاصاصخ اهب ٌدَسِب ياا ممول



 م د

 ةغمألا *ةلقتد ةيثلإو .ةعلتبا ماعطلا غمدإو : ةجوحا

 بأ ةيرتردع يو جامت ايام « ىلعا فو غامدلا غلبت هَ و ظ

 ام لانيو ًاليلق دلحلا ْقشت يتلا فو ةصراخملا ىلوالا
 ةيناثل|ونيتنثا املعج نمل افالخ ةدحاو امف اضيا ةرشافلا
 مدلا ربظي ىتح ملا يهتو دلجلا عطقن يلا يو ةعضابلا|

 .مدلا؛اهئماإج ىلا يواةيمانلا ديالا, ليلي الو
 ظعلا غلبت لو ملل | يف تذخا ينل ١ شو ةحالخلا ةعبارلإو أ

 يع ظعلا غلبت ينل | يفو قامعسل | ةسماخلإو
 ينل | يفو ةمئاطلا ةعباسلاو. ظعلا ضايب لنفكت يلا

 0 كت ينل يبو ةلّقنملا ةنماثلإو .ًاليلق علا رسكت

 يتلا يثو ة 8 51 ةعيباخلاو . ماظعلا ش ثارف ابنم جرخي قح

 3 اط لاقي ةقيقر و الأ غامدلا نيبوانتني قم

 0 غامدلا غلبت ينل ١ يو ةغمادلا ةرشاعلاو ٠ سارلا
 ةلمملا نيعل اب ةعمادلا ةيمادلا دعب ديبعوبا دازو . اهتقول

 هليظش م ةيلطاضبا ةعمادلاو ءاقك اقركذ ت3
 تكرت نا ةبلص ةلب وط ( لفغلا ةيحش وب دار ارك

 ةينحوزكلا اهوا قوف ةديدحو ةلخل | دو |

 يذلا عومادلا +هاندلا اهتاولعت يداعب هك

 *«ةغل ابللةانلا او مشهيو غمدب ب يأ ةغومأ درجج# مثهيو غمد ْ

 ةدباج غامولل داو. سارلاتأ وا طاش سارلا ع غامدلا
 اوقاطي نا ءابطالا ةداعو.ةغمدا جاهيفوه ةطيركةقيقر|
 انهو بلا لخاد يذلا الا سفن ىلع لوا ١ غامدلا ظنل
 ئيبخال انهو مربغو غلا نم بغل ميطجإو ءانياث. ةلكسحال

 و غامدلا 1 سارلا عوج ىلع اَتل اث.بصعلا نمويفالل
 لل كام دلإو . سارلا ع عجتينلا ةدياجملا ف سارلا |

 مالا ىهسيو غامدلا .رجرهاظب طرح ويقراهدحا نيكاشغب
 ةظيلغل | مالا سيو ضعلا ساي ىيفص يئاشلاو . ةقيقرلا
 خمدملاو . غخامدلا بورضملا غيوّدلا *اضيا ةيفاحلإو
 غومدملا وأ غبم دلا 6 و ماوعلا نل نم ىمحالا

 اخو ٍنذاررغب الج طيات يرن هيلع قسد

 ةقمديو قم مدي هينلا ةينب ىشلا ق قاتلوا ةنابشا | رسكماف

 ةقم هد ةقر 5 هيغلا هدو٠ .هيف ةلخدا امد |

 كامد

 || قزتلي ع قيقدلا بف سد نوبت علا ع 8-5 هيف 0

 مدس ةقادلل تمد 0 ةماعلإو اردكللا

 ياللا ب 0 مروعا هباع

 هاد ثاحلا قوم مادلا

 ا د برعم هل ور ثمل 6 رسل قداصم قم هدلا | ٠

 | قزكدلا فيكس يارا واكل رك تمد اس ةيازاشلب | :
3 

 |« ويف 00 دسافلا. 5

 ا 2 برعم ةوسراف اهريغو مايالا نم

 ظ | ميفيصيا ذيباف اذا ووعد لجر لافي. ىف
 . ىبهدلا قومدملا * هريغ يف لّدملا هيلا قب

 د لخدملا قم 2

 | جايبدلا وا ٌزنلا وا مسيربالا ساقمدلاو سقمولا
 ٌئركشيل | ثروملا نب رن لاق ناتكلاوا

 رت ةانسحلا بعاكلا

 ربرحما يفو سئمدلا يف لف
 طا | يلا لوق ةنمو نك ةلا اريك قوم إفللاو

 ا 3 7 قرفر هلا ن٠ باش

 دا يش علا لو ياراطو
 ظ سقمدل اب ”جوسنم يا سّقمدم مو

 ظ اهودع يف تع ب د علم هت اسرالا الاامكناد

 ظ 35 دوعوبلفا راص هوثلا كّمدو .اهودع عّرسا وهوا

 | شرلاوةةنبط ةرفلا كرالفوأ تعفترا اكس وما يف سمشل
 < كليو د ج ةيهادلا ةكيادلا ا ميكر ةفانلا لحتل و .ةخف
 ا ةوعلل نير هاج كر لاعب «هيزكلا [كومدلا
 ظ مط !ري لي ةيظع وا وألا ةسراراساولاةللقطتنلول كي

 مامات يا كليبمدثبشو هل ا كيمدلاد# كلمد ج ةيناسلا
 ةيصألا دشنإو ءاليلإ ا ضابطا تكلا

 ادع اابارو كا ببنلا ! : قافيللاا نصقانلللالا
 زبخملا هب حسوب ام فو ةليطملا كله دملاو

 رجارلا لوق نمو .ٌئوفلا ديدشلا كَيْكَمَدلا
 كارلا عل كلفن

 ملانِب ,كليكمد ةوثانا

 ظ يسلب

 تح

 هع

 نك | ةديدش يا كليكمد تراولا ١اق اهرو| ةتمدإو هيف

 ما ا



 مش

 ةحار كليك ا اا

 راو اولا عطق ذبلا اهانك نكل 7

 معولقب انقلا مص 0 الو
0 
 ا

 :ىلتابذلاابولق انك
 كان ا ياسر

 ن. يلق راث رادو تى ص10 كد لج ءرأأ شهد

 ةنز ا هدم ناك ادوهف ءآو 31 د برش وأ ,ةرار> ٍْ

 ىعموأ'

 بّذع لجرلا ىشمدت * ةلجتل ابماتا رمالا قشمد

 القلاب قلع هلا ب نرؤاديوجلا باكر انتقلوا قلكوف
 قاشمد اهينابب تيس ماشلا ةصاع ىشمردو.قشمد لها
 ا يدد ابيلا ةمنلا وسوم ,ةشماد وا ناعنك نب

 قيشسردو قش. .هردوق شم د ةآرماو لجرو ةقانو لو ظ
 عيرس يأ نيدنلا 000 عيرس يا قبشام دو

 ردا و تيفو لوعنم مسا ىشمدملا* اهب لهل |
 90 وشمدت نم نيدلوألا' دنعو

 . عرسا اًضْنتد ضمدي ورغو يملا يف صمد |
 .ةتطقسا ا_ضيب ةجاجدل او اهدلو ةبلكحلا ةقد و ْ

 رخام قزوسازرعش لف ادم عم دي لجرلا صمدوأ|
 طئاحلا نم قرع لك صمرلل | * ةمدقم فثكو هبجاحأ

 سد لوقت ةماعل إو .ضصهر هناف لفسالا قّرعلا الخ

 4111 ندم رب عرفا ةنقنإ إد ناب

 رخل جامد ىثالاو صّمَدل ا وذ .لاجرلا

 عمدا#ترططق ةباحلاو اهنا هدف ناعأ
 ةعم ارلا ع ىذن تف 8م ىرثلا نم جمادلا + ا |

 عمدل اك ًاليلق امد ليست يقا ايا ءانلا دعب جاجتلا نم
 0 لئاس طانخلا يف ميلا عاملا * ةعماد ٌةيع لاقي|
 :ظااام لاقي .ردلا | ٍْ

 58 داو عوماد ج رورسو ١ نزح نم ا ظ

 عدل ا« تابن عّمدلاو ا اح

 اا عمذل| 3٠١ 7 بويأ عمدو» :تاجن شو ا ”دواد
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 يرام ةردكلاي همك تا ل كا |
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 نم ىرجلا اذه هج انك قه كلذ 0 ظ
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 .هيشلا دروخدا ةجعد * نيدلوملا مالك نم اهو .ةيوقل

 يف لخد داو او ”يثلا جانأو د بوشلا يف ةيدإو

 ظ ملال ا :واعت هيلع اوجادتو . ويف كهسإو ءيثلا امل

 | فوجلا ةعسأو ةريك ةجاجز ةاادلا < مظل لعاف

 م ةيسراف. اه دهرهاظ ىلع < بل لق سد ةاطغم

 يلح نم مهن ةناغدل لان 50 ل

 قنعل | ةقيض

 ند جاني هدلأو جام هدلا # تاناجباد ج نونلا ةدايزب

 أ 3 بديع لاقي. ا ةءادلا وأ حلا لصلا
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 امر لل ةايوباإلب اركز بل 0 مظلل لحل |

 ناكف كدعن هلوق 58 لب أر ريغ ليايرتسا ا ليقو ظ

 6-3 0 يد سالم حب لاه ردا ٌ

 ىاواا تيلقف ل لاقي 2 71 دا:لاقب نأ - عل ادعو هيلاو كام ت4 اهيهحل و .هتبارقب افي لصوت

 واد

 تيما ىلإ يلد قوالب 0 أاهوعف ل يا ل 5

 ىلع نالفىل لل السا يد 4ي لصتيي ١

 اكان درو ءاكوق+ن 0 هيلا مح 1 7

 0 ندى يدويا |اولأ ف

 ىلع مولد وأد نفعلاو

 0 يلاثلا ند 0 فذدح ب كورال نم تاي ا

 ِى نابل ضف ُْق مل ادبالا ىلع للدت يف ةغل هيلع لدن و

 | يفو.قاعتو لسرتسار ميشا |نمرفلا !كدنقو 0 ١

 مد ةاوقك ىهو لاذ 2 هم ليق 9 كييف 05 0 مخ | ةروس

 ياما سيل ل اما
 كلفاق هيلع تيد

 لّيظلا تابايغ ضرالا لعو
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 : يأ ىل 0 بهذ

 |يلادلا * عرسا هابل دا كا دإو .ىفدا وا نيسوق باف
 | يلدملا ىنعب رعشلا يف اج دقو ٌيرهوجلا نعو.لعاف مسا

 لادلا قلد تاج نع فشكي رعاشلا لوق هي كلذو
 | ضاوجلا كت نم ولخيال كلذ علو لوقا . يلدملا 5
 غدي زئاو درجلا 0 ِهلصا ىلع يلادلا نوكي نا

 هر

 اق ضرالأق ليوط عذج سار ُِق دش عر

 '«لامد
 ايي كلا هيرع دولا قاموا يل اًودلإو

 يلاودلإو . ينئاطلا بتعلاب لو د باب مي سوماقلا

 ءامبطالا ديعوي ل مصكألا بطرا اذاف نأ دب انها

 أىلدلا + لاك طلمضب نيلجرلا قورع وب فتنت ضرم

 الذل تنك تك و ا قيس يع دقو ١

 كلذ هن رنج غو أ يف ك1 واولا تيل لعفأ وهو
 *مسأ ةبب ابدل ا هال عام 3 َرط اهعوق ةوأ

 اناكد قف“ ابق 9 فتم راو و 5 برعم

 جقدلوم 501 ةروشل ةيل ادلإو . نونجنم وا ولدب



 هلد مد

 ىلع ءالطم ثلج ل وبا »< دوسأ يأ ل 2 يشو

 | ىب قوم درسا فزكوفوا قرضا اخر ةلكوا روكا

 .ةقئعاف صفاصف هل لاقي مم لج زل دبع“ هوب ١ناكدسا ظ

 نةدبتيعا ولفي ثدويعلا هزخك يف كيك ةجلاو نا هلك ١

 ابمجلب ناردحال نكم الو سادلا هه اجبر اللا

 او.العني ناالو
 | ناكو . اطوح نم ىلع لوبلا ششزت مث باع
 دصقي ناكو .هب نوكحاضتي نايبصلا ةعبتب ةمالد وبا

 كوس يذلا ويطول كيما لابن
 اهيكز انك رام

 ا ع اهيف لوم 601 ءاريكلاوءافل دال ا مق انيك

 ةفشلا ع 8 ا مدلإو «ايبباشم ايفوكك

 ةدشلا يف لخملا هب بّرضي ز اجا ىف نوكي ةيحنا هب تر

 ناّوصلا لكابرئاط ضيا لدلإو . َلَدلا نم ٌدشا وه لاقي

 تراعي كللذلاو ل ىبوذي حوا كلتا

 مل دالا ثنوم هامل َذلا *ليفلا دلو . هت دعم ةّوق يف لذا
 *ا الظل كلذ اط لبق ٌيرمفل ارهغلا نم نيثالث ةليلو

 . داركألا نم !فنص 2 ْق 2 معلا نم د 1 ظ

 2 هع صح

 0 ايصق 007 ا نا ناحل عرضا
 | ارفقنع و قع أو ملي دلا أو ولدلاو نرايجي

 يل اريك َن يَعَر لوقو ماهسلا لاصن يف ةّئئانلا فوردملا

 0 عراة اطرزاعتسا:- دان ارك" ىسوياراخلا نازك

 ام يناذلل ركذف لصنلا ريعو ريغلا نيب ةيظنللا ةلكاشملا

 فطعام لكو هلقتعلإو:ل ابنلا تصقلاب دارإو :لوالا
 ةءاجإو ةادعالا ضيا ملي دلو . ةيهانلا ءامبأ نم اهيلع
 ردكلا زارع ل دنع نادرفل او لذلا عمشجتو

 ينبل ةآمو ملارجتو جاّردل اركذو قالت ناطعأو ادهم
 ع ينب بقلو ةنمركذلاوااطقلا يح و سلا

 ةرانع لوقب دار 3 حو ليق 3 5و ل د منال

 تعصاف نيضرحدل | مب تبرش
 ميدلا ضايح نع رش ةاروز 0

 ْ برضل ايوه ع اروع تناك امتاف ةمالد يلأ ةلغب

 ْ اي اردو .تعنلا نم لكتللل عراضم ُتَحنأ ةلوف

 ا رشا نابع ميدل | ضايحب دارملا ليقو
 نم هاو ديدعلاو مدالا ل دألا * ةبض يفا ؛ ريغل وا

 000 دسالاو ةفعلا “دبل ]و لاب نفؤشانلا

 مد ج جار ازلاوهو امم دز 0 داوسلا وهوا

 عيرسل اثدالدلاو ثكذلا

 ىلع زادت * ةقللا مخ لجرلا زاد ظ

 نع قادبلاو يضاللا ٌئوقلإو ناطيشلاز دول

 ىوالاز :اذلإو ديب دنت باصلازيكدلا#*ن لد جلا جرا

 غاي ةزيالد ضو 3 لاجرلا نم ق قاّكبلاو يضاملا |

 2 ازرمألا
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 قمح يف نييسل | مالغلا نازيعل كدلا + قو

 + ةعلظ تدعشا اًسكيدا ليلا اخ نك

 ( ةهانلا) قمل | + ةلظلا ديدشلاو ةيهادلا ندعالعلا

 !آ عيال: لكفاو
 كالا ضيالدلا * ملص ةسار صل دت -ضملد

 0 كن درر اوربا نك لا ان طل جامل
 أ : عاصأ

 ةريكلا بانلا ظادلا
 يدل ةةقيلود# مما

 عنالد ج لهس يا علتد قيرط - عنلد
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 ق ف ل د يف اقتل 5

 ليوط كرك نم 0

 ٍإ هدو اهل لا ل .كادو ٠ :الس اهبل ع

 |١ ةقانلأ ت 55 : دو ٠ موو 0 2 بهذ 5 دوا ى

 ا اك مارا افلا نعو اهلا نع

 ها طولا عراة هع جار روق اهند لجرلا
 3 5 مح

 يرطلا ىلا لوق ةنهو : ةشهدإو 0(

 0 يذلا 0 ىلع يفسأ

 1 هع هبف : ه3 :

 | اةطادلإو ةلادلا +« ّلدع دا 17 ةءواطم اطدتهلدتو ا يب

 | فيعض يأ ”ةطادو 3 0 لاقي .٠ سفنلا فيعضلا'

 ظ *ارد 16 يا اهم د ةمد بهذو :ردصم هلدلا 0

 | هادا ا دل 1 فلايمىلا ع داكت ال ىتل ١ ةقانلا هدا

 ند 5 م وو قشك نم لقعلا كلقاذلا كنلدلا يفاسلا
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 6 ةعوضوملا ظافلالا

 نان سرتفملا ن تاو

 مازتل الإو ني اة اطللا ىلا[

 للعم" نيضتلاب 2 ةقباطملاب هل هَل عضو ام مات ىلع

 مد خلال

 اوي نم اجد 7 0 لي داوي ااا
 5| ضارملا جاءزنا لع «قرقالا ةادلوك هام ةلالدلاه|

 ةفالع لول دملإو لاادلا نيب دجو نأو ل كفرا

 ةلالدكة يهضو ةلالدلاف هيلا ةنم اهياجال لقتني

 ىلع دنا 13 رس ايدل

 ميت يل هولا ةيظفللا ةلالدلا ن

 17 لالا ظنللا نال.

 4 ل ناسنال اكماز جار نيالا امأ

 ) وءزج ىلعو ةقباطملاب قطا | ناويحلا ةعلاق ماثأ

 00 011 أ
 نيب ى باطل اع ىلوالا ةلالدلل ل اةيو . مازت الاب

 فس محارب لع لول ةملألو لالل|

 يا ويلع لولدملا نم زها نال يضل ا.ةيناغللو.هماغبأ
 0 .ذالا ىا لانا نم لع

 لباق ياز هيلع لولد 20 ارت !اةللوأ

 تضح ةلالدو٠ (اًضيا ع ناسنالا ئا) لاننا ال( لعلا |

 مغ 8-5 ا عيش ةذ ك4 ١ لع م االد ف

 قطانلا وا ناومحلا|

 اذ لجال قوطنملا يف ملا أ
 ةلالدلإو . اضيا باطغملا نس#و هكا ىو سو

 لدلا+َمأ 3 ةدقو لل 0 لالدلا ه ةفرح

 يدطا نم ىنعملا و كدلا ديعو
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 .ىنعملا كل الكنللا 0 4 هلا

 ١ راق 10

 ىنعع ل دلا لعن 1 دقو .ةيده يلد هلو نيف لاق

 رعاشلا لوقف ةنمو ٠ 1 دلل

 يا 2 فرع امو

 8 ىوهأ ن رم لد نكل

 .ئراش كلو عئابلا نعي 2 0000 صأ اولا هَ 2 ال

 يسبعلا هةر تح لاقأ

 ايانملا لالد ناكيناضح

 اعابو ىرشو اهرابغ 2 ضان

 ادب كفيلياذإا 2 هخوسرو اهملي دلأ ملء وا ةلالدلا ٌليلدلل|

 ا موفي هي امو دشرللا| ْ ىححللل لاع نال داا ةنمو. داش

 00 الدو هل 0 ادا 8 0 ع

 نا لو كراش انهو كي التو

 ا ليادلاو 520 اال عم نك داع ني نا لة اال أ

 || هناقلعتموأ ضرملا ةقرقح لع هبل دتسي ام ءابطالا دنع

 لونا ةلعم را كادر لع ديلا نبل

 ا مهجعل

 أ بايثلا ريخ + 00

 أ امو ةلالد عمجم نووكي ن
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 8 ارح ا كك

 هيف راظلا ا م 8 ام ءاهننلا دنع ليلدلإو

 || لصؤتلا ىكعان تيبلوصالا تنعو .يربخ تولطنلا

 ىلا مسقي نئيينازيملا كنعو٠ ٍيربخ و ؟ محلا ىلا هي

 || لع نوكب نا اماولخيال ةنال .ليفمتل او ءارقتسالاو ساي 5

 | وسيف يدزجلا ىلا ول ميكلا ىلا لكلا نم لاقنثالا قيرط
 ||. ةارقتسا وسيف نكلا ىلا يءزجملا نموا. اسايق وا اناهرب
 إ نيقطنملا دنعو ا يس يءزجا لأ ئءزجلا نم وأ

 | ىا ناك سايق بولطملا ىلا لصوملا لوالا ناينعم هل

 |١١ دنع ليل دلاو-يناهربلا سايفلا ينانلاو .ارقتسا وا الميثت

 1 ًاليلق هاا رذجلا ا ىلا عضو ل نيباسحلا

 || بلط لال دتسالا #تاّدقلا ىلع ةلالدلا مدنع هت دئافو

 ليادلا ةءافا لع نيبلوصالا فرع يف قاطيو . ليادلا

 ٌصاخ ع لِعو .اهريغ وأ رعامجأو ا صن نم اًمدلعم

 سايق الو عاجاالو ّصنب سيل اموه ليقف .اضيا

 اا رسال كل رتالا نم ندينلا لاقعا وه ل الفتاالا ليقو

 كو ةتالاإبو هسفنب قثاولا 1 دلو . سكعل اب لبقو

 هب ملعلا مزأب 4 حالطصالا قو ٠ لوعفم مسأ لولدللاو

 را ءيّل ملعلا نم

 قلل راع اة دا اديس امل دي ةيتلاعلق
 ليلا مال داو . ل د ىنعمب امال دا ةوشلا الدا + تل

 ٠ داوس يأ ”مالد 4ب 5 اتي . دوسإلاو تازسلا مال دلأ *«طدا
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 اهب كادي رجلا نم ةعان ةيفصل مدخ ىةكلدملا 4 ةخمو

 لك ىو .٠ ةلطا ةكل اذم هع رغ لجرلا ةلكاع الملا

 اذا معن ل )اقف رملاب يا 4 ارم لجرلا كل ادي نسا

 هدسج كلاد لجرلا كلادتو٠ اسافم يأ 52-0

 كوأ ةذلا + ىلخت بطلاب كّندتوا«قانغالا دعا
 :«يثملا يفرثحتل ا ضبا كيلادلاو.كيلآد ج مظعلار مالا |

 .ةواخرلا َكلَدلا * ىلوالا ةقينلا لبق بلح ام ةكالذلا |

 + ةييوذا ةكلدلا# واجر ىاكللو هينبكر ف لاك

 4 اهريغو هوو وأ بيط نم دب ا َّ كولذدلا ا

 نيللإو دبزلا نم ّمانطو حايرلا هيفست بارت َكِيلَدلا

 ىلحيو ةفلخي رمحالا درولا رو تابنو ديرثل اكترتو ديزوا|
 درولا وهوا كيدلا مرصب ماشلا يف فّرعيو بطر ةناك |
 ىداهني ةوالح بطُرل اكو ةرو اًربكرسبلا ةناكة بح

 جم رومالا نموا لق ل عن كيلدلاو ٠ نها يدب ا

 نا حو . يثملا ينزف ماللا تب كّلإَوَدلا * كلدأ
 ةكادملاو كلادملا# كانم ركذيَسو لواد يفوزركذ لع
 0 كولو رفو لوعفم مسا كوا دلو. كللدلاةلآ |
 اي | كول دم لجرو . كوكدملاكفارشا هتبح سيل يلأ

 ل ملل يأ كلذ ريعلو : ةلئسالا يف هيلعأ

 *ةواخر يا كلذ هيتيكر يف يذلا ظ

 تربظأ ال لدوالَد لدم اهجوز ىلع 1 رمل 2 35

 .فالخ اينو 5 2 ةنل اخت ابماكٍلكشنو ع ا

 هيلا هدد

 غن يفوبلعةأر 2 ظ

 !ءاردو ةلولدو ثغيو 2 هيلع 0

 5007 .وشلأو 57 الدت 3 ارألا للد * ُهادهو ةدشزأو

 .اهيلع اد عب ءلل اهضرع ةعلاسلا ىلع لالّدلاو. ةفرفو

 ٠ نب ً اوما 0 نماوهو© اب اا هديل وانما ىلعو

 اا هتبكك قثوو ارتجا يا اهدنا الالدأ هيلع لداو
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 مذخأ هنارقا ىلع هلا 0 دلل هذي هيلع

 برج بئذلا لداو :هديص ىلع يزابلا انكو. :قوفردللا

 ىلع تل دنو :٠ - فاعلا د 1 و تلادتو: .٠ يوضو

 هي رع وك

 هب لثغ اعوهوأ

 عاش اق ٠ و اهتز ب ادا ع اوءاع ع تيلنعل لج |

 | 1007 دجو نآو ٠ عناصلا دو>و ىلع عونطملاو طظفللا ا

 لو

 للد

 | قفمقي ]هللا 1 ثيدأان

 لل دتف ةماقم 50 فزع

 ل حط قالا امام ةيصكلل البلل رولا اياوج داق
 ظ يم بلا هلاك رش ع

 معا اذه ضعب الع ٌرطافأ

 يلحأف يرد ردسعمزا دق اننا
 : ل ةيافقيلعإ ةل لاشي لاو .ةكواطلا للاعلان
 لدي نإ باظالالدنسا ولعل دعسإو .كضناةلكا لدنإو
 ظ ّلادلا *« هيلع لدي امو دجو اذكبارغالا لغو وفاع

 .|ءيشب ملعلا و ىلعلا نم مزاي ام حالطصالا يفو٠ لعاف مسا

 | ةلايبش جاع ءاطالا دنعو.اضيا ليادلاب يق را

 ١ كالا لع لس الا كراش مطل رض دوو ني

 حلا يف هعبرالال اودلاو» .لاود جّاللا ثيم هَ ادلا

 ظ 5 1 015 1 5 اًدلاو. بسصنلإو د 5 ةراشالاو

 ادهن رشف ةلاد وبلع ل لاقيفأر 10000
 ظ ل الدلا* اهجوز ىلع ا راازلدب ةالوأ 1انل#هدنع هتهاجو

 [لاق. يرانا معنا ىنعب اضا لعتسيو :ةالول انلا

 1 رعاشلا <

 ياو هتا هلع كبااطو

 لالد هل علما نكلو
 او لجرلا يف ةيعاطلا ىنعب لعتسي دقو

 بيطلا يلا لوق

 ارم ترماقلا قطن جا كارلا
 ظ ال الدلا وب كيلع مهلمت 1
 ظ 00 دمحلا

 1 ن1 ذ ذذ ]1 ]1 1 1 1 1

 ادم

 0 |ةو بلع يبشنلا

 باول ف زدضلالالا

 ا ةاذلدب اناا 59 ل 7 5 ءيش م الا | ملا

 | لكو ٠ ظنا ريع ةلال دل اف طظفللا ريغ ن 1 و 17

 ((ن اف : 01 وو ةيعيبط 5 59 مثلا مسقنت أمخم قدحاو

 لف ةياد ةقالغ لول دلو اعلا قير لملطاادجتو
 |دوجو ىلع ظنللا ةلالدك اقع ةلالدا اف وبلا ةنم ايلجال
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 كلد َقَلَد

 فك برضو قل !انلا فو يبا نم قلدلاو: ةيسرافل اب انمدقت يا مانفلد لوقثو.٠ تم دقن برحلا يف ةبيتكلاو ظ

 [* نوكسف ر كةنلذلا همس ةئاطلإو ا: ةبوعم كفاينلا | نكدو ةفورارمقللا روق ةنمو ٠ عرسا وبلا فآدو.: . ميلع

 املا يع ناكل نيف ابماننلا تراتكت ينل |اةقانلا عاتلدلا | عهدنا حاولا كت د قواؤتي فو ةلؤل وأ: يازتلال

 |اقلد نال ةطقس يفوا .ىلاد فينكدقلد ثفيسو اخو هاا تا لوقلا هل فلدا# فكوأ

 | ليوات ىلعوه وا ٠ اهب فّصوُي الف رْكَذم فيسلإو ةقنوم | بيصي مهسلإو لعاف مسا في ادلا *صن لع فل دنإو
 ٌْ ميفإو فاضملا فذحن ةاقلد .ةرفش وذ يا ارا رضع ليغ الايزو اة الوم

 .كتلدلا قونلا نم ميللا ةدايزب أولا +ةماقمويلا فاضملا ردصم فل دلا « فلذو فل د ج جادل اكوطغل راق

 أ ءدرد ة[درذللو يقر“ :كمق دلل اولاقاكرقا ارد ءاتادلل اولاق 7 00 كفن ىف كفككتإلا نيدّوملا دنعو

 | مزرع فراش لوزنلا دعب ةقانلل لاقي ديزوبا لاق | فادلاو٠ عانخلا لفل دا لو ١سكلابالازلا لؤعاو
 ْ ا ير ١ هب ضهنت هيسأ اهلي فلدت ينلا ةقانل ١

 نمهو٠ .ةديدشلا تار ا ند ق وادلا + [م ره امسارضا *فلاد نع لودعم هلال ,فرصنه ريع برعلا نك

 يقول ديل و حاد أعانك دال ةرسكدملا قونلا | هنال نيمسلا لهإو . فاد ج ةعبرسلا باتعلا فوأدلا
 ةفّرط 0 ةعفدلا ىلع يثاملا دشالا تلذعلاو فلدتملا «هنمم نم فلديأ

 هتنيه

 يل اَقتكَد رم *عبجلا قرطلا نءقافلولاو قّمأَدلا

 اتفَتَرَد رك عير
 قيرغلا ىف # اناكيق ةيرحن ”ةباد نفل ذلا - ن ةلد

 نيفالد ج بوعم ةماخضل و نمسإ | يف اهب 0-0 د

 ةقلزا وا ”ةجرخل الد ةقادب رمدغ نم فيسلا ى

 اع قلدناف ة ةعئد ةبص اذا 2 ولد لوفن 0 تم

 . عفدنأ هع لبا قادت و.ةقلد ىنعم كيسا قلدا |

 ديفا كاح وياك كور اكتب جرخ ثلا قلدنإو

 فيسلا قلدنأو. .مثو عفدنا ِهياع ليسلا ل دنأو يلا

 ةنعط لاقيو .ةنم جرخت ةنفج عش وا . وسنن نم لسنا[
 6م هب تدجرت يا هنطب باتقا تقلدناف ظ

 فيس ع واقل اًديدق' اءافدنا تّطفدنا لي |

 نم ضافف مهْع اذا ةآنالا قدلدت لوف ةماعلاو . ةجرختسا ظ
 * هسفؤنأ طبااض ريغ هتاف مسا يلد نالفو. .هبناوجأ

 تقلدنأو

 ةراكل يسبعلا دايز ترب ةراع بقلو لعاف مسا ىتلادلا |

 فلفل انوي خيضص كرما جرم لجر قلادو -ةازاغأ
 لهس قلاد ةفيسو ٠ قلاد نم طاغأ وه قلع 6 ظ
 لد برعم رومسلاك يد ءاَدلا * مدغ نم جور ٍْ

 نفت

 ةحوفسم ,ةراغ يف قلد

 كا هاوس اعل كرك

 قلاد ع 6-3503 فقيسو

 ةنركذوهزيخو سرد ا وشادي قليب * ثلا َكَلَد

 كو كوة .51 ملطؤغدلا كلدو . دك و
 ١ دا نايمل الا كلا عير هاكر خندق
 واصلا أ ليئار ا ينب ةروس يقو.كلاد يهفتامسلا دبك

 ' اعلن لات )| دقو ا هردأ فار علا كولا
 القويم منا تاويل ةعباج هب الاب نوكت

 |. ةلحإو ةولص صختف سل ١ كولد دنع ةولصلا قا يا
 تكل دو. دنع ىنعمب يناثلا لعو ىلا ىنعب لوالا ىلع ماللإو
 زحارلا قود سوا ةلالو هدكض بيطلاهاههجو دآرلل

 ٍِىل دت ينوباو يي ريشا كلنا

 يذلا ك 00 كهجو

 ليام كثير - زجل 0 ضل ل فذد

 7 ريغ برشا مويلاف

 ؤ .ةلفصو 5 ف 0 عناصلا َكلَد ل رد الإ



 طظاد

 ا ةيعيسلا لع 8 ديلا : عدبلا نم 7 رضأو عدلا نم

 نيثدحلا دنعو يدلل نيدلا ناكأ ةقفاوم ىوعد وه

 ع 4 ثيم ثمي ديلا فاعلا ند ي دارا طاقشا وه

 قادما ةيالا آلة هكر ديال اً دانيل اطتمللا

 كلاذو . دانسالا للجو ثيدحملا قيرط ىلع نوملطملا
 1 أ قم يسب لعفلا اذه لعاف ِ 60 9 يدا

 دال د عردلاو ١ قرب ذم 00

 اذقيا ا صاد: بانلا تضل و : اصالرد ترافق

 .جرفلا جراخ عناج لجرلا صد * هاصاد ثراص
 27 لم وردي ند نمقادن كلل او . ةسلمو 2 و ءوىشلا صادو

 عتاب تا رحل َّق عردو٠ قاد لا نّبللا صالدلا

 كلا طال مم د لوق ٠ د الل

 لكن ةيومت ليعفل احا 3 أعف كك واعجم منال ضصالإد

 رك و العف نوعيج مل أعف ىلع ةنوهوج ياز هءعوجج

 * نات ”موفو نات لجر ليبنلا انه نمو( ماركو
 هاصأ لا * قلزا صلَد لجرو.ةيوتسملا ضرالا صاّدلا
 * نانسالا ةطقاس يا ةاضل د بيانو .قلزلا ءاسنلا نم
 ضصالرق ج ةيونسملا ضرالاو صادلا ثمل م ةصادلا

 قلل ضراالا نم وشل دااد# أهرب و ام هلع ا اة

 ضصاواد 00 يا ٌصالَد ةقانو بضرا لاقب 1 لالا

 قاؤبلا نإللا صبي دلا 27 نكي ِف دج لفلم : ىذلا

 ريا ندم ص 0 ا 2 مالا 5 قيدإلاو

 يو قازالا لاجرلا نمو . ديدج رعش هلل تبن يذلا

 صا دالا ربما نم وص دآلاو : صلد 2 هاصاد

 000 0 ظل

 211 ظلادن إو. ةمفادءاظال د ةظلا د+اعرسم م هريس ف
 ا كم لج 52 نس ةالضنل دا مالغلا ا .مفأدت

 دلل الك بر هكا ةيعبل كال مالو 7-00 دليلا نمو اذا را

 نييسلا لؤيلغلا وأ عب ٍرسلا للا ظن ادلا*عفدلا ديدذلا

: 
 تعا

 1 نحل 15 را ئيونلا لما اضب 7 ةينافلا ةمرطل
 هيف اع جرخ اد 5 امد علدبو عدي ةئاسل مل عد

 ءآدي ةتاسل نالف مادو. .شطعلا وا بعتلا ببسب وأ

 مآدو.وه علدف ةناسل عآد ل |ةب.ردعتممزال ”هج 550
 .ة.لدلا مسالإو . علدناف هبي داتو هتيبرت يف ىعرتسا كيبصلا
 ةناسل علدنإو . كجرخا ةناسل علدا ةماعلا مالك ن موهو

 نم فيدل .ةئابا جرخو ى> راخأف ظع ةنطب و٠ جرخ

 عل ادلا+علدنا لعتقا باب نم ةناسل علدإو .لسنا هدغ
 . ملا فيس ةباغ ى | ”علاد محا لاقي ةنمو :لعاف ما |.

 بوسه ريغ ”رعط ةعآلذلا * :يثةنود سيل ”علاد ٌردإو
 *'هوغوأاب 16 قوذلا ف هبركككل ةيونل موعطل ادحامملا

 ةبرغ عالدلا * ةلفعلاو نرالاورك د لا ف قرع ةمادلا |“

 لبالا مّدقتت يتلا قونلا نم حول 1 دل + ريل فايالشب نه

 * لبسلإو عساولا قيرطلا عيلدلا *ربسلا يف اهتبستو
 ض اهباضا اذا ةيئيعتم ةفدص 3 و داء ليبلا علْؤَدلا

 اذه وهف عيضاردق ُلَبيف رفظلا ةّميبك اهنم جرخرراغلا
 زضل ١ ليوطلارك للا ةستدألا + طسنلا يف يذلا رانظالا

 ظ ضل اريعبلا الريل جلا
 لما كنكيلإو ثاعل دلو ايامي ءمعلد

 محل | هوعل وااو ف 5 ادلا + لولذلا ميدلا ديدغلا
 ليي يلو ضرك طخ ىلا اورق اا
 .لاخرتلا سو ودلا نم ةيضتشلا نعلم الواو
 اهرما ىلع ةيردلا 5 رمل هيشلللا ضيا قفل اللام

 ةيئادلا للا يف ةيرحلا ةقانلإو ةآرملاو الهال ةيصعلا
 واق لع الوو كماعلرد لجو .ةرهلا لا

 ةرعتلا ةلهلتلا اةقانلا هغلكل دل
 زمن ضعب يفو .سانلا يف عاقولا هرشلا ظاعلولا

 ةيجتملا نيغلاب ظاغلدلا سومانلا
 كك اليل دا < اناقفاذا ١ لجرأ 3 د

 8 0-2 3 كولملا باو 0 نع مّتدملا ظيلَدلا # ةاظنلد ىننالاو

 ىش«انانلدو افيلدو انلدو افاد فادي زييشل ١ ف مل ملل ١ دي دشلا يظنكدملاو غ ةفاولا لأ دملا

 .تضيد ابارك ةقانلا تنآدو .بربدلا قوفو دينا يثم | ةقانلا ظل دإلاو كذا ِدلإو ظادلاو ٍظلدلإو أَلا

 قل



 د

 ءا لد لاقي كلذكو . هيف اديغرفيل ضوححلا ىلا ريبلا سار

 ج جاد وهف نافحلا ىلا لبالا تباح ىم نبللا لفن اذا

 مالا“ كيلا ل راا اوزال اجلؤا قولا صا ص
 باب نر هلّدخإ دا 5 وتلا داو ا ةلدلاو جدلا

 ةفسلاو لاو للا مالو. نيلثا ره ور امانا
 ةناكو هلك ل يللا ريسل ديدشتل اب جئالذالا لعجي نم مهنمو

 ىوطن ضرالا 4 اا دلال 6 اء ثيدححلا يف دارملا

 ليل ابا واقنا هل وتب هل دل تو مالا كلل قاب )نانا
 ايي جالدإل دإلا لد 2 دقو. عمجأ ف 4ق 0 ةلالد

 0 [امالا لوق ؛ 0100000
 يف جال دالاو ريسلا ىلع ٌرِدَصِإ

 ا تأ ب ىلع حاورلا يفو
 «ريثكل ا دارحا ناّكَتلا < لبللا لوا نمربسلا لا
 رخا نمريسلاوا داو جدا نم م تالأ ةجلدل | أو انف ولا

 . وتل | ل١ شحول ١ سانكو برسلا ٌعَدلا * ليللا
 ودل .اهلودل | ةالفلا نامدا بائجإو رعاشلا لاق
 * ةبحاص لجرلا اهب يفطي ةسيسدلا نيدو اا دنعإ

 ريبلا سأر تدب و ادلاب 4يف 5 4؟ يذلا عضوملا جدلا

 لسانك ةلاكاولا ذفنفلا دم وب او حلاو ضو

 رعاشلا لاق . ضولإو ريبلا نيب امل جدو ننحولا

 ريب ناطشا محامر ّنأك
 ودحر لسم لك اذ

 نبللا اهيف لمني ةريبكلا ةباعلا ةَجدملاو
 ىطفمللا ضبةنم هام ىشم اح ل دب لجرلا د

 ةنمو.ةالد يا اد هوثلا د لوقت ةماعلإو . هيلع هلقفل
 لع لدي ليطتسم شوبرطل مدنع حلدلا شوبرط

 ىنعب حدي امسح ةنالف نولوةبو . ةبقرلا ىلا سارلا افق
 .ردوع ىلع هاله امهيب 4 ىلا اهكادت*+اههبجو نم حطي ةنأأ

 املب فاقع روقان دورنلا ابل قانلس نا فيدو
 * هيَقَرْط اذخاو هيلع اوضوم هال يا دوع ىلع اميب

 َج 14 دينا لاقي .ءاملا ريثكلا باسل ١ ن جايا

 | جوأدلا * #* قّرعلا .ينكأل» س ا دل د * امدو حد

00 

590 

 قسلد

 .ملدن اب اكمل ءاملا ةريثكلا اا

 رسل واع لد

 0 كنا مف مح جولد ,ةنانل 1

 #ة.ضوحلا ١ لأ ج ولا رق هاري ا 3

 ع * خالد جاارجتلا“ اي هايمتر

 لباو قد ثيعب لاقي . عاود جوملا لا

 سو 3 + خال دلا ار ةيلدلا +« ةكاودو ذ 5

 لدا 6 كل ١! ةلخنل او نيوسأ |

 ةككرحال ادلردو 2 كلك اب و نالف لدل 3

 *ايلدقم كيتو برطضإو لد وغلا لدا دت*يقملايف
 ”موقو :يثملا يف لدلد ن. مسالإو باراطضالا ل ادلّدلا

 ىلا الو اله ىلا ال سانلا عم نولدلدني يا ّلانلد
 لدأذلا *اوهقتسي ملف نيرما تريب اولدلدن وا ءالوه
 اذهب لدادلا اوةهيمجش و | مظعلا وأذن 3 ةلوادل ذلإو

 ةاغب للدلل دو .لاداد يملا د” موقو. ميظعل ارمالا ٠٠

 اهلل قوت هل مايه لبق نيل ينل تناكة[بهش

 3 هدام

 نع فلافل يبيض اظل بابل ل ماو

 .هثيدح يف نيالا ىلا دانسالا يف 0 . يرتشملا

 الراس ادن اللاوه 0 لظ ةءداه ةبل اراقيلاذو
 3 اوعقو مونلا سادإو . نوخيالو لظي ال يا سلوي

 الجيل قلبتو ديس اناا فر الا الذل

 نالفو ٠ عترملا يف للبلقلا يتلا تسحل ةبادلإو . كت

 اسال ولة وإلا تسال داو .ًالبلق ًالياق هذخا ماعطلا
 اَدلا# رسل دف ًاليلق اًنيش اهنم ل املا باصا

 «نميلادبل اك نم .انلاو ىلطلو قيلقل تي دلوملا دنعو

 .ةعب دفا سن

 |رخا قروُي تبنلإو مالظلا طالتخإو ةلظلا سّلّدلإو
 * ةيلظلا ةسأدلا * سالدأ ج تبنلا انه راشيل
 ةلضا اذه .يرتشللا نع ةعلسلا بيع نايكسيلدنلا |

 يف ”يربرحلا لوقك حادخلإو اًنلطم نايكلل لعتسا امبرو
 ريصو سلوا لع رصم وهوة لع دوف ةيدنقرمسلا ةماقملا

 ئورشا ديز وبا ََك انه هررظا م دارا ٠ مير دلما وسبح |

 ا 0 أ ةرخك ع



 باد

 ىأ ) ةعطق وا ةنم ةّيقب نايلص نم ةلكّدو . مّرع 3 ظ
 بحاص عينص ىضتقا اك نوكسف متن ةلكَد باوصلا |
 سانلا ىرم ةكارتملا ةعاهملا اضيا ةلكدلاو . ( سومافلا|

 نكدألا لج دآلا * ةماعلا مالك نم يب هو

 مب اتا كح وردص يف ةيكد

 ةمطن هيسارب , انالفو ٠ 7-5005 ٍضعب ىل ةضعلأ

 نالف م دنأو ٠ اوعفادت مونلأ مسافنو“ ةترو#> قاح يف

 ةكذلا ةكذلا + متنا

 .٠ ضعب ىلع ُه ةضعب دم ا 5 5 عاتملا ن 7 ظ

 ىنعمب عانملا ن نبارك ناك اكد كدب ةيثلا نكذوأ|
 .نيكاكد ج برعم ري راف توناتحلا ناكذلا * ةكدأ

 : نادال عناكدلا *ك ك د يف ةبطصالل ناكذلاو

 * كارتالا دنع ةبسنل | ةقيرط ىلع يغاكد لوقت ةماعلاو|

 *« ريزابالا ةريثك هليكد ةديرثو . نكدالا كتوم ةاتكدلا |

 + عانملا نكد نم 'مسإو داوسل ا ىلا برضي ثول ةيكشلا|
 ىلا لئاملا ا يئلزن يود

 57 ج هانكد قنالاو .داوتتلا |

 يفعمو ظنا كك هوجو يف هكدد
 هش بأذلا * ًافطتال ةرحلا بل ل ادلا - بلد

 ةيسرافلاب هل لاقي .رئالو ةارهزال | قرولا ضرع ”مظع ْ

 ةبأدل | * نادوسل نم سج اضيا بلذلإو :رائضلا|
 اهرب دن ينلا نول بالزدلا + اوسلو بللذلا دو أ

 هانإ كنا الود قم ةبكزم ةيسراف لكل اهب قمل هبال
 .ةروعان اا اهرب ءدب يتلل لاقيو. بيل اود جتلم يا بو ظ

 جحد

 اعذلااىيركلا ثهلونلا وهون ال7 كفوري دلو دلع
 اهنيك رتل نافيون تروم قو ه1 يف ةنم ننال
 هأوقب 0 دقو !”نائعايلا ضوا ىلع 3 هتف هنارود دنع

 يئاجاب سيل وصي
 انا ناو

 :هألا قوف هنم ىلعالا بناجملا زرابلاو هيساجملاب ديرب
 | .2لا يف صئاغلا لفسالا بناجلا لوصؤملاو قيرغلابو
 | خنب بالودلا طبض مهضعبو .ركد اك يفاط اًبسار نوكيف

 زياقث يللا كيلا نع: تبلاىدللاب قيكت ةئاعلإفا قل اهلا | ١
 | ةباغ وأ بادلا ةريثكل ا ضرالا ةبلدملا * ناسنالا لقع

 يلا 1 كا كن بلاش

 وضل فهو فاجو
ٍ 

 بخاف زراب قيرغ

 نيرالا تمد ةمافلا يقسم توين 35

 ةسار ًأطأطو ةربظ ىن> ةعلد لجرلا عاد
 | اوناكةيدتلا رككسعلا نم ةفئاط ةّيال ادلا -تاد

 || ريغ ةبسن' فو ؛ روطرطل اكةوبسلق مضر يف نوسبلي

 ليلد ىنعمب ةيسرافل اب ةلاد ىلا ةيسايق
 ثأدن * ٌةوطخ براق اَنْيلَد ثلدي لجرلا ثّلد

 عون ويندي ال ةسار بكرو ىغم لجرلا ثلدنإو . متن بلا
 نم يثلا ثادإو .ٌبمدنإو قرخنلا يا تشي انباع ثرالفو | درجت

 نم عيرسلاو ةعبرسلا ثآلولا + ُداَطغ لعتفا باب

 ”ةقانو ”ةأومإو ثالرد ريعبو لجر لون اهريغو قولا
 (| ىم اهيداه لَ ةقان ةائاذلا * ثأذو ك 1-5 ج ثالر د

 .لاتقلا عضاوم ثلادملا * هللا ةّيلَدلا * اهنعض
 هذهو .ك تل د رثلأو لس عفادم ميدو ١ كلل / اذمو

 ةعاراتم يلاعملا يقابو عاف دنالاو عفدلل ةعوضوم ةداملا وسار يفوزرالا قادم ابنك 200 لبوط 0 ةيلادلاو

 أهم نيدو | نبع ينالو دلا قاطو. اهب ىف قع ل

 قير طلاو لا 0 هكلاو ةثللا 000 عدلا 0--ْ وريغ وأ بتشحخ يونج + هلآ 24

 د -8 هرّشلا ضي 2 7 2 كلا عئادلاو | ٌنالفو . ودارم ا 18 5 اك تروا

 ةفشلا بلقنملاو خي ّيربرتلا لوفو. هلعو مر يفض ام يا بالود

 ةنأم هاثل او عر نسل مالذلاو مأَدلا 21 رايعم بابلالا يل 5 5 هذه 5 ةينار ا نما

 | نم اهب ىّسم لع ذخا وُلد دب لجرلا جد فورءملا بالودلا 4 دارا . بالودلا يف اًزغلم دشغنإو
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 ككد

 ىلع 5 يدق آل اد تلعخغ لانلا عن تيرعتلا مال |

 ١ لانلاب تلق احب اذاف. رككدا |

 شبح أو خرلل هتبع اركيلإو ظ

 ينل | سك دو 0000 هكسد اي بازتلا نك 5 ا

 ضرالا ايا كنك ضعب ىلع 4 هةكع) هكا نك لي ْ

 |١ سكاكا ع لفلعتلا لاك الب + قو ساطع نك |

 نكت| ا ماهر وان 21 موف 5 مسا ةماعلا دنعإ

 هوو رح ال. ةكع ةكذلا | ملام 0
 نمو . دسالا سكودل | *# ةعاجلا ةسيكنل | +“ مظع ظ

 ول 0000 .ةينكلا غلو ظ

 ءاغلا أو معلا 50 اوكا 0 نم 1

 * مغلإو مالا نم ةيظع ةعطق ةاكيدلا + ُرينكلا|
 اكان سس وكملاارانكلا كانا

 م شكلا *: ةضواع ةدك ادم ةنكا يق ل

 نافع نا يرام ج ةافكد فورصبلا
 ةيماك طا زف عيتجو

 * عاملا اهناضا: لاذنو نفك -مكد
 لاق: اهزودضاق هل نانالا 3 قع نجا ن5 ع دلا

 ثحاطقلا
 ارز لي روع هيو

 اءاكذرا انا يأكل
 عاكدلا ةاد هب ام لإ الاو للا نم . عوكدملا

 ةرسكو ةبرضو ةمدهو 1 ا امك

 كك انكتح قالا رول ناهس نزالاب تاو ىنج

 50 واهط وبهو أاهدوعص ىّوس نضرالا ٌكدو .ةدحاو |

 ةّكدوا ضرم لوهجلا ىلع لجرلا ٌكّدو . هلو اهنفد

 مرج يا للدايت لرارنبلا علك د لوقت :هفاحلا و انهت

 هاهي 0 وهو نيطاكلا نككادلا ا اب ءابن ع |

 ايلحأ فيت شكدالا *هورككلارمالا شكد او.ريوحنو روثنلا |

30 

 (|.ةطلخ رهلاب لظنحلا 7 * نييتشمدلا حالطصا

 كك تكل يفز كذكو قوتي نم مهمو ةكنلا

 | «كدناف هك لاقي .كد ةء واطماك اكدنا ناكملاكدنإو

 | وتايلاند اكو ج ضرالا نم ىوتسا امور لظلم كدا

 | ديدشلا ٌكلذلاو للا اًضيا ٌكَدلإ و .كوكد ج ناكملا ن

 || نم ثنا ككدلا +: ةككو ج ليلذلا لبو ملا

 نم ةيبازلإو كدا ثوم هآك دلا * ركذيسو كدالا ٠
 :اطدحإو الوا تا اواَكَ ج ةظيلغل اب تسيل نررطلا ول

 ظ 5 1 أيءانس هرادفلركلا موا اطل مانسال يقل ةفانلاو |

 | رعاملا ع اق هيلع 5 لاا ير ١ ةالعا | 1

 اهم ٌدجلاو يلطاب ىف باق

 نيطملا ةنباردلا ناك 28

 ثوناحلا د ناكذلإو فقاصا ةنون نوبس# ”ءوقو

0007 
 | لوق ةندو ولع سول ُةالعا 2 داتبزو لمزلا

 ٠١ ةنيطل تكد قوف هيام صفت كامل يد كا
 ا را

 | نم ليو لا طابر يبو ةكتلا فيرختو علا ةكذلإو

 ظ ليما نم كدا * مالا مايالا نم كك َدلا * ٌهالعا

 ظ .كذ جةاكد ىثنالاو كدا ةنم مسالاو .ةءانس فرشب
 تاو نظرإلا طولا ديدغلا يوقلا لاجرلا ن :كدملأو

 ا دنعكدملاو٠ :لملا ىلع ةيوق يا 5
 || لكي يذلا لظن#ملا نم ككدلل إو كم 210000

 || . هتك فارشا ال يذلا ليخلا نم كوكدملاو .مريغو رمب
 1 7-0 هل ها 2 .

 أ 52 هدهو ةحومم | نه 2 هارتعأ أ توصلا نهو

 ا هاوسو ةااكضارملل] ءاهاوسو ثارنل ا أممرذح |

 هتلر كبش دانيال ةكوكدم ضرإو . ةماعلا مالك | ر
 ظ نيطيل ودي ةعمج 2 ةلكدي و هلك نيطلا لك

 | لجرلا لكدتو . اهغّرم ّبادلا لكد ** ةتظو ئثلاو :هب
 ! اة هتينللزكمتو ( لبا باز كانوا يقيل |! ىورانللا كاح) لزق افلا .هنمصا تس ”ةدرللا |

 + تاطيغ منا كاكَبد * ًاطابت ةنعو .زتعإو عقرتو | يا للا ةكتبلا َكدو . دورابلاب اهاشح يا اهوحنو
 ا فاطلسلالب نوعي وبدجيال نيذلاو قد ةرلا نوطلاوف ةأبح /| للا نم هذه 5 هع ف اق 0 ى تنم ةضعل تنص ور
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 قد

 نيبخملا دنعو. 0 ةقيفَتلا + تلاعلا|

 رم يك ىلع اضيا ى

 كنعو٠ 002 و ا

 ديسلا لاق اكوا لبلدلاب ليلذدلا تابثا ةانلعلا|
 . هيرظانل ةقيرط قد لبلد. ةلّكسملا تابثاوه يناجرلا ْ

 ىّيدلاف .لبلدلاب ةلكملا تابثا اوه قيقمتلا نا اك |
 ىّبحلا نم ةبتر لفا|
 مجالا |

 قايز لوق ةنمو . ناكم مسأ يدلل

 ّمكلبق ناكنمي الا اوعمست ملف

 رفاوتملا َ َقَدَس آلا اوكردت لو
 اذهو. 55 قدم أو ٌءقدملإو .رفاوحا عقو عضوم يا

 ديه راقي لوالا نا قينحت |و.هب ةقديألل رقلا مسا دان

 رب قالو كءانقلا 4 يرهق لعفلا نم هقافتشا ىلا[

 لعنلا ىنعم ىلا هيف روظنم ربغ ةذماحل تنال الا ةامماك
 ف 24 زيغفلا او ج هوغو مودقل اكن وكيف

 ةماعلا دن . هب 'قدي ام ةثدِلإَو فيذختلا نيفاقلا ىدحا

 عطقي مل اراعطلا نم و :ةدملاو اكل ةريغصلا ةنينقلا

 1 لاذع تفوؤمملا وهو٠ ىّوشبو ناك اءطق

 . غسرلا يس 8 ع دعا 000 ٠ ةدفركلاب |

 ”قدلا ىتح هب نمو لوعذم مما قوق دملاو
 ةفو ةفنأ برص اًنالفو . سو ظله د لك ديول ذ

 هيف لقدو" كيت الوفد رالف لعؤو اهيل القل
 7 ةلقد ا 3 لذا لقدا #7 لفل

 مو ةفورعم 535 ل امد نقلا ةضراط 3

 * لاق جةّيلا ةيواضلا ءانلا نم ةلقدلاو ةلقَدلا
 ةلِقَدلا ءاغلا نم ةليقدلا

 انوولت يؤ لطو اهدعب يتلا لزق امك ةلكاشملل ةقمد لذ. ةنانسأ ردك قَد ةمقديو محد ٌةبقد

 |«ركذدم نم لف ركذلل نأ رازقلا , انيك قمل ىنتلا اهنيقرب قالب ةلجاعز ةسهقلاقلخ دو. بلقلا ىلعأ |

 ١ يللا نعو .ةعيبر يبل ركرذلا يف ةغل ركردلا | :ٌةزكو ىنعمب نييقشمدلا ماع دنعو .وردص يف ةعقد اذأ

 تبغ دأ ةركذ عر للا امنا .ركرد لوقتفركذلا يف طلغت | مَقَد ٌّمدي لجرلا مق دو .تاخد هيلع جرلا تمقدو

 ةكوعدم ةكذكدم ضرا * كيداكدو كداكد جا * عارشلا هب 37 يذلا ليوطلا اهبغخ يا ةنيفسلا

8 

 [ْمَدلا * تلخد هيلع جيرلا تقدنا * هنانسا مّدتم بهذا
 | نيازي زّوضلا مدل .مريغو نبّدلا نم ديدشلا غلا
 | ةقريلا + [هره اهكتح ىدوايفل | معو لبالا نم ةمقدلا
 | تردكتا نم محلا * عساولا لاو: نانسالا رو.كملا

 ىأ ءيش لكاهجرف ملي يلا قدمو: هنأنسأ ىف ثالث

 عاجلا دنع أهجرف تود

 سقم اكمسربالا سمّمدلا

 .هيف برض 8-5 ساو فادم لجرلا يل يف نقد

 هيرو ةعنم اذا ويحل يف نقد لاقي كل

 | نم رثكأ ( يعاب ) قد قدب ليصنلا قد

 ىَوَق دو ةيق د قو ناوق< دو ق ”دوهف سف ةنطإ دسفف

 اياقد ج

 اذكو

 ةكب ِدلا هر توص 3 ١ك ردكرح

 قد طئاحملا كدكدو . ابارت ادام 57 5-8

 | قرخي اهللخ دس اهوختو ولدلا كادكدو : طوقسلا نع
 | ل ابجلا تكدكدت * ةماعلا حالطصا نم اهو .اهريغوا
 | لمرلا نم كانك دلو كدْكيلإو كَدكذلا * تمّدهم
 ظ دا مجري لو نوال ةيم ةيالقو وعما وارشكف ام

 |تيربرج ل ان هنا ثيدحملا يفو . ظظلغ اهيف ٌضرا يف
 ك ارأو بلَسو ك ادكدو لبس لاقف هلزنم نع هللا دبع
 ئرماعلا ديبل 0

 ةداهو نيزب رك ادكدب 3 ثعحو

 بيلا ٌئرقبعلا يشوك ثابن

 ازكافلا نما كا وه ركذلا ف تفل كا كيكو
 | اضيا الاد لانلا تادبا مث غالاد لاعتفالا هن اياب

 || ةعمر ن
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 ونل قدو ظ

 9 م |

 ل
 | ت1 |

 ٠ كيس 0 ثق 5 » ل هب دارا | ”يثلا < د3 ردك هيلا يع تلكانواك طقم و |

 قشج

 .لازه ليزاجلا ٌدشإو .عرسملاو براهلا اضيا عقدللاو |
 تاينلا لككت ينل لبالا نم عبق دملاو  صيرحملا عا اًمدلاوأ

 لا ةدايزب ق3 نبل يو 4 هحايل 8 0 ىدح ا

 عق 2 ُْ ةدلا 5

 5 2 ع 14 ع :
 تجاه انوق دو افق فقذدي ةانقكللا تدد

 يي 3 ف ع

 هل ضوعنو ةمّواق يا ةينانسماو لوقنأ
 5 رث و 2

 2 قدو اهم ةيف ةهبرض ض وأ ةردك افد هودي ةقد

 5 وغلا هيتءاقم ُْ ىر.رهلا لوف ةنمو . ةعرق ا

 تدلل زانق كاقلم دلو

 ف .عرك باب قد ند

 ةيمسل هيبلعو . هعرق يأ سوقانلا 0 ليبفلا ان و |

 يناث َُك اس دنع سس وقانلا د 2 رخ نتييض ورعلا ا

 رعاشلا ل 0 هييف ع سلا |

 رهرد أ كاك يل 8

 نه دألا كاذ يقوذرب وا
 59 2 ىس 0 1 1

 ارا يش نا قدو. .لصال 2 كاك تا

 »ع هيأ ع اي يب :ى

 0 9 3 0 1 ع

 2 5 >» أ

 ةنيساح ةقالم تنال 2 ةتففاد 2 ةقدلا لدتا |

 : 5 2 نك 6 نر
 تا ل لوق ُةنمو .اقيق د ةروص اَقأق دا ف داو.ةكدل ا ا

 كلا

| 

 يناكش 1 نيل

 لكاتب ا م 000 0

 قناعنلا نو 3

 نحال يكدا اذ اف ميت 1 9 : 8 ماطعا انالف دو

 .اًريثكالو ًالباق ال ىنعب ًالياج الو اةيقد يناطعا ام يا

 يق راثا رظنلا و داو ارومالا ناقد وبنت لجرلا قذف
 ةواطإو . ةقدلا هيل انغرامت قادت اًقادنو يناعللا ىئاقد

 :قدناف ءيثلا تققد لاقي . قد ةءواطم اقاقدنا

 ققد

 . قيفدلاو ءيش لك تانف قاقدلا* 3 د راصاقاق كج

 ىقيقدلا ةَوِدلا اهراسك مضلاو ردك ٠ ناكها

 8 اقوه هزه :كتاذخا ل انياكأ 8 3 دك تدل مثوفو

 ةيلاصالا ءاضعال 0 ةيبرغ راف كك "قَد هللا مف

 أذنت !مناريغ ردحإو ماظن ىلع ةمزال يو بلقلا اًيسالو

 0 5 أ اهترارخ سماللا رشم الو ءاذغلا دعلو لإ

 210 قدلإو . وشب راظتف جل 0 ١ نأ دعب الأ

 مذل | ذ قادو ٠ هريعج 0 2 م ياا قادو

 4 0 ا 0 م

 اا ىا قيفدلا عئاب قافدلا # نب صد وللا

 مخ

 مالك ن

 وكام
 |ةرلا هب قَد -- اول دما

 سر هال تعر نابت "قدا ةئيه هللا + ةودغو
 | جيرلا ةنعك يذلا نبللا بارتلا ةقدلإو . يناعملا يف ةقدلا

 ظ جامع | نب ةيؤر لوق ةنمو ٠ ضرالا نم

 قّرغلا دعب ةمالعا انل ودبت

 | ىّقذلا تاوهو لالا عطِق يف
 الفي ظلخا الا رار ىلا لب ار عل هلام
 ظ ةليلق يف وأ ةقاد اط ام طوق ةنمو. قوقدملا حلاو ةرازبا

 0 لاهو ةكم لهال دابا ةقدلإو.ةلعمربغ ياةقدلا | ر

 لاقي . لذا هنونج بّرضإ :ةياغ فويل كرو ذ نسحأو

 ١ مالح الا هع نتكلم هَ ةق دو. 0 قم 1 وه

 ظ ةيواركلاو ةفرقلاو لفنرفلا شيكو لفلفلإو سرولا نم
 ال ا كو ا ا ا طب نوكلاو |ب

 ظ نولوتيو .ربالا ز رغب صب يذلا مث - ولأ اضياهدنع ةقدلاو

 0 ةهنمو٠ ”ىدلا

 ا بويع نوريظملا ةقددلا لع ةبيجح ة ةفر ط يا نف ةقد ان انه

 0 ةقومدلا 3 3 00 ناود قوقذدلا - نيفاسملا

 0 0 نيج قيفدلا 7 11 رقبلا نم لاو دلا

 أ الوم . 5 3 لياقلاو ضماغلا ا طياغلا

 رغادلا

 ةّمردأ 5 5 5 ايلو

 لل



 عقد وهاد

 اهتاططاخ ج ليوارسلاو ة ةغ ١ الا لالت ق ةادقدلا # ةماخلا حالطصا ن ٠ اهالكو ارم اض

 هيكسر رام نقلطلا كتكاز لج هلع ادهن
 ةياكحتا' قو ىدوا ةفطقطلاك كلو ذلا نقار تلرظأ
 رعاشلا لوق ةنءو .بابلا عرق توص

 شأو ةفاخم ميباب اوفلغا

 مباع 1 الرا قت 5

 نيداولا ل ككل
 باباا دج 2 ”قراظ الوةل اوقفت ىتح رظنن

 مو. ةئغب كيا 5 ديفا حوتفم

 لوالا نم يا كيلع مالسلا ىلا قدقدلا نم ةصقلاب
 روكذملا لذملا ىلع ةيقو هو رخالا ىلا

 ايفو اكلا 00
 تابنلإو . ءالتمالا نم أي لجرلإو : ىّدنو ضابراذأ
 يأ ”هرطاخ ترقدو ةنرقد لوف ةلاقللاو ظ

 ءاةرقد * ًاليلف ةتسسم اضيا ةنرقدو .ةطغأ 00 ظ

 امك ١ 7 كة ةلقق بابلا نق و 0

 عد معآ ظ

 17 وط ةبشخ كمر مدنع رق دلإو قيذل اولا مالك ظ

 انيك طوق نمو ٠ جراخ نم تن الثا لخاد نم بابلا اهبأ
 فشَو يفد اضرتعم يا ١ | ارق دةرالف ىل نوكي تهجوت |

 يا هساررقَدم ىلع نأ ناّرطضا ضبا لوقو. يقيرط يف
 * تاينلا ةييبعل ا هانسا ةضورلارقّذلا#*وسار ةق لع ظ

 ىَرَق دو حاعصا | يو: .رقدلا ةريفدلاو ةرق داو ىَرقدلا ْ

 قد قراط بالا يا٠

 2 دح احا خف ول اوقي

 5 0 رقد رقدب رفد

 . ع

 أو هق وع

1 5 0 

 م ىو .ةرقدلا اط نولوقيو حاتفم الب

 ةتدحأو مركلا اهب شّرعب ؛ بشخ نارقذلا 6-0 مسا

 ة«اعلاو.اهيف تابنال لابهملا نيب ةعقب ةرقو كلا *ةنارقدأ|
 ىنعع مدن ,ع ةرّوق دلاو٠ ضرالا ىلا قارطالا ىنعو؟ اهل عتست

 ال الف نولوةي.نشلا كبرخأا

 ههفقاو رمل

 ةرارقلا *» ربراقد حس ندا مارا عدلا كرد

 ناينلإو يقابل 1/اكل وعول ةواكو ةنل اخنإو تم

 2 ه +

 ةرورقدلا * ريراقد ج ليوارساارورقدلا * ريراقد ْ

 كرحب يا رودي لازب

 / ج مقل ا مالّملإو ريصفلا لجرلاو ةموع غو ليواردلاو ظ

 م

 باامثلا سير اقدلا - سرقد

 لاو ايف لغوا اًسووقد سد دالبلا يف سقد

 | | بهذو بهذ يأ ِهب قيقح نيإو سقد نبا يردا م

 اؤدملا تال ثالفو, ىضم ضرالا يف دنولا سدو :دب
 || سرو اهمنك 0 ةسقدلا * اهل 6 ةلوح ا

 ةيل اغللا 26 7 ةيأ ١] شل ل تت 0-0 اريغص

 ري ى 'رخآب ةضيبكص ْ

 سيقادم ج عوفدلا ديدغلا
 | ةدقدلا ا اع همو ةنزة شلاش كغ ةدلا - شقد

 | ول 2 شقر كعاط وأ ةالعتلا 0 رغصأ ايفر ميو

 | وغلا سنوي هل أس لبق .برعلا ن٠ لجر شيقدلا
 دكا اا 21 نا ف ااناو اوم ان عرضا "ل اته شي

 هب ىستنف

 ظ ةشيعللا ند نو دل اب يكر 7-5 عقدي لجرلا عقد

 | قو ارقفوإ 55 كارلا نقصا رفنلل ةلاتحا هآسو
 5 0 « 25 عر

 0 و 0 يأ ناعفد ناكاعح اذا تاو

 بارتلاب
 عاقدلا * بدكلا قاد. بلطي يذلا عقانلا * مقدمي

 *مدردلا يفك ةدئاز ميللاو تبارذلا معفرلا + بارتلا مخ م 15

 7 فار 3 اوأهب كاين ال ضرالأاو ة 4ب درا ةرَذلا هاعقدلا

 ْ ثحبت 1 قرب ئذلا نارعبلا 0 نيديلا عوفدلا

 مضعب لاق ميلا عوجلا نم عوقيدلا + ءاعقذلا

 اهب نوكي ضرا ىلا ليبس الا
 ءاحا الا كل

 7 0 امر لا ل رقنلا ةعقودلا

 ناساف دع عقدا عوج" .بارتلا عقدالا

 يملا بطلا يلا لوةةنمو.بارثلا يانآ.قدل ١ نايل
 را 2

 مبحك تثورعس) 2-7

 ةرركك ند َنبساكل لح كر َنبراع
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 | ةدقافملا امل افيو . اهادحا

 ١ دنا ونقذملا با الا هزدولك نم .!هلنثكو «اضيا

 ا ةلدح ةءعقدأ 2 نبللا نم م ليصفلا عقردو ٠

 ادا
 0 ب ا ا سم ا م عمم مل سل عم سس حسم سس سس سما

 ظ

|| 



 رعاشلا لوق
 انيل اوم داهم انمع ينب الب

 انوفدم ناكام اننيب اوشينت ال

 تناكةقانلا تنَق دو .اروغتم خزراكأم .|وربظت ال. ىا
 نرفدنإو نفد + ابههجو ىلع تراس لنا وانام

 رتتسا يا قف نود ةنفد لاقي ٠ نفد ةعواطم

 لوق هي اكديدشتلاب 599 ةءواطم نفدتوا :ىراوتو

 كيلا يبأ

 يشعيو ان ايمم فدي

 يف أوالا ماه ىلع انرخإوا
 نم دبعلا نفدإو  اوئاكت موقلا نفادتو . ساينلا وهو

 هبف عابب يذلا رصملا ىلا هلوصو لبق قبا لعتفا باب
 رمالا ةانفاد * ٌةارإوو هرتس ثلا نفدإو .”نوُقد وهف

 مذجملا ةنفاد ةرقبو ٠ نفادلا ثّنوم ةنفادلا * ةلخاد
 نفدنا يتلا اياكرل ١ نم ناقردل !* امره اهسارضا تقحنا

 يرماعل ا ديبل لاق . نفد ج اهضعب
 هسيئاب هدهع ًاليلق اًمدس

 ناف ردو 2 : رنصا نيب نم

 ركاب“ و ا 3 اخنال اجرلا ني .تافطم دادللا

 .سومانلا وحن ِ انكه 00 ا دعب ربظ

 لاعف نافدلا * (ردكف نب نفذدلا باوصلا ليقو
 بلق يف ةرفك ةحالفلا بابرا دنع ةنافّدل | *ةغلاببلل

 موق هياعو نايل كتسف هنا رفلاز كش ايد ىلعت ضر
 هين ةالا بروحي تك نك ةناقدل ا لكلا ْ
 نوذدل !* ططخم بوث فدل ا*الهجي نع ابك يذوب

 هبف عابب يذل | رصملا ىلا هلوصو لبق قبالا ديبعلا نم

 نوكت نا اهتداعينل | قونل | نمو . كلذ ةتداع يذل |و

 بهأذل |سانل إو لبالا نمو: تدرو اذا لبالا طسو يف
 نافدا ج نوفدملا نيفّدل ا* قتال اكرةجاحلال ههجو ىلع

 . نف دنب لبمإو ضوحلإو ةيكرل | ضيا نيفدل |و.هانقددو
 هيلا نيفد ا : قدد جا ةروتسم يا نيفد ترق

0 

 .٠ 31 .٠ .ىء 6 .٠ 7

 اوح رش ةنم اذنف عانخ لعل رظ يا نيفد الا دو . ةنف دنم

 ديزي ناكاذاف .ةايع وهف كابطالا ايعا اذا ةاذل او . ٌبعو
 | ءاقعوبف هل اىدال ناكاذاف» لاضعوبف مايالا رمح ىلع
 نسف و ان وق جالعل اب ا ناكاذاف

 ا ىهف هئانخ دعبل ره اخاذاف . < نمهزم وهم ةنمزأ هيلع تتأو

 ىك جالعلا لبقي ال ام وه لاضعلا ةانلا ليقو ٠ نيفد
 ||. حلافل اكةتدم لوطت ٠١ نمزملاو .ةخوضخشل | غي ّقدلا
 .ةنطابلا ضارمال اكندبلا قاعا للعب اموه نيفدلإو

 |ةنيف دل *« مثلا ع طي ام نييلول ١ دنخ نان دلا لاو

 اياكرلا 00 هرج فاس نمو ككلاو نقشت ام
 عضوم ىقدملا * نئافد جرم امكامييف نيفدا اك ةنفدنملا

 ظ 0 نمو يلابلا هلفسلا ناف دملاو .نفادم ج نفدلا
 0 كردو قابل اك ةجاحلال هنجحو ىلع بهانلا نسانلاك

 - منوف ذدللأ ةنمو٠ .روتسملا نوف ةدملاو ٠ ةنفدنملا اياكرلا

 ( ةدّلوم ) زرالاو لوقبلا نم م لعيب

 | * ةليقنلا ةأرملاو ٌةيذدلا قمحالإو ةاقمحلا سنفدلا
 ماني نالسكلا يارلإو لمخل و ةذدلا قمحالا سانقدلا

 ظ ىذلا كلا شلا نح

 ظ قيعاذاف ٠ع

 فَما * عر: اهدحو ةلبا كرتيو

 جربي ال
 فداطاكبيرغلا هفادلا - هفد

 * هيلع زهجا ( ٌيواو ) اوقد ةوذدي جيرجلا افد
 | ل اطةافدإ ىظلا ىفداو . هافد ىنعب ةافادم حيرجملا قاد

 (| هافد ىنعم جيرلا داو. مزج ناغلبي اداكىتح ةانرق

 ظ راس ريعبلا قانتو: ةتأف دا ُِ ”ةغل ةتيفدا لوننو. ككل

 . ”ةكرادت افادت و .ايفاهتم ا

 | ىفدالا تنم اوف َدلا * ةانحنالا اَقَدلا < تأف دتسا
 تل إو :قنعلا ةليولعلا ةبيجنل | ةقانلاو

 ظ ناكةنالرطاونا تاذ 0 ءاوفد رج ثرصبا ةنأ ثيدتحلا

 ىقدألا#راقنملا ةجوعم ةاوفد ُبانعو .حالسلا اهب طي

 ةاوف د ىثنالاو ىلا لاجرلا نم
 (ةدلوم) غلاب و ةنع ثحن هلع سدقد

 تاارصا تعمم ثإوددلاو :اوَيلَجا سانلا قدقد

 ظ 2 ”ةغل هيب تف ديسإو

 |ةيو .ةهظعلاةر

 0 يا اقودق دراص زنلا دود قدقدو ٠ اهرف



 قذد

 رومالا هياَعو قد ىنء؟ب قاف دا رئاطلا ف دإو.هبلعز هجا

 ةفدتسأاو شم ممضعل كلكر افادت مولا فالنو.تعباتت

 ىتوملابو ٠ ماقتسا رمالاو فدن د ىنعمب اقاقدتسار ئاظلا
 "0 و ايو نكما ام' للا كلل ةئدقتلا امدح ديفا

 ةفاثل | 2< الفلا نم كدي اننا لفقر كنا ل2
 نم بنناو ردم قدلا 0 فدي سيلا

 .اهدن .ت ضرالاو لمر || نموذت واءيث 3
 مضعب نع ذيبع وبا حو ) ىلعا يضل ! كيرلا

 خد فل
 هاه هنا » م. نك ١

 فارعلو ريغص ةيمارودمللاو روذدمو جارت ناعون وهو

 فدل. 0 ج رهزملا هل هل لاقبو رية دو . ةرك 0

 ةفدلآو

 برطل | ننال دب 0 يذل اوه (ةغل هييف

 ةتدحاو ا نع نم 3 الا 020 0 اوما 00 يف افي

 5 ةنمو .٠ 2 0 ءيش ل ق2 فدل 27 ل

 ناتدللا نطل اخذ هلو: نقلا نك انام ىلا لكلا
 قاف و ٠ امهلع بطر هناقنتكت نآنللا

 براضلا فاّكَدلا * ( ةدّل ءلار ادت امرت
 ضرالا نم وندي يدتاورعلا نم ةرقدلا *ففّدلاب

 ضرالا نم وندت يل ف 2 د باقع لاقي. ضنا اذا

 اهو 0 بتشصل سلا ةرمأ لاق . تضقتا اذا |

 كالت

 رةَوَقل نيحانلا ءازغفب 0

 الغ تناطاط نايقعلا ع

 01 '4يب تناح يا ريعبل | يت و د ص طقس فق لم 2

 نم رافوكد

 5 وهو. ريك قب هي 0 بايثلا

 نب داو 3 كا

 هللا قفد
 2 م

 ا رع تملا اًموفدو اتفد 95

 : 0 الأ 0 ال هنا ىلع ل و

 اذآ هناا قفدز ؟ اين ىا لخرلا تخ لون
 هيلع ة قفدؤ : ضرالا ل هلم نع 0 دار

 ةقفديو ةتفدي , املا قندو:ذ .هييف غلابق 3 تباظ يأ كلا
 ل

 عفد 4 هيف 0 2 وأة 1

 و: ةرحو ثيللا نع

 امددب روكا 3 قفدو' ”ةدِشو

 000 #3 ةئامأ نالف حور أ ىقاكد هيف

 هك

 نفد

 | ىنعب وكلا قفدإو .ريثكتلل د5 . هاجبص يا ةاطعلا

 ١ لاه كا ةلا ةكادلاو ةبليضت لكل 0 ةقفد
 ا(ضملا 6 مز 3 لع حاف 0 01 قفدناف هلل ى

 ٍْ .قوف د٠ ىنغمب لوهجج ا الع املا قد نموهوا كلل ع

 ا بكل ”عاك رس اول اق ا ”قوف دم يا فاد اولا

 ظ هام نه قراطلا ةروس يف ةنمو .زاجحا لها بهذ. وهو

 | 1 ند يل : بئارتلا بلصلا كد نم 0 قفاد

 ْ ةقرط ىلع 1 وفد وذ دنا ىعم ىلع وه وأ٠قوفدم

 | بهذم وهو . نبل وذو رثوذ يا نيالؤ راكبا .

 | ترحم ةعيرتسلا ووخلا ردوا دال هول لقفا :ةيوبع
 | 6 ”قافرد لج و.اهيشم يف قققدنت 0 رك قافر د

 هوا ليسو .ةعيرسلا قونلا نم قاما فيلا
 ا ةيفذ واج لاقي: حاولا ضال هتف لا عفر هل
 | قتيلا يشب يذلاو لبالا نم عبرسلا ثيقرلا»«رقكب يا
 قتيلا * بدم يف ققدتي 0 قفرتو وفرح سرفو

 | 3 ل يقلأَو اا 3 كلا ة ةعلر 07 ةقانلا هانلا
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 ىشمو: 02 ِف ققدت ةهرك ردو قف د زر 1

 | لعو ةرس هتيم ا انه رزد فما يلفت دلا ريعبلا
 | ينل ةيزكلا 6-5 ةتفلا اً 0 دعأت وأ 2 اذه

2 

 ا لكلا قاب ا 2 فدل قوف ةدلا 7 ايدبم ُِ قو

 |اًريكينخملا لجرلإو جوعالا ىقدألا * ةعيرسلا قونلا
 ا وك كيدس و ١ جراخ م نائسالا بمص لاربع لاو اشو

 ظ ةاهالا نم قفدالاو. هاتفد قنالاو. : نينا نم قف ذرأا

 ه.يفرط دحا ىلع 6-2-5 ريغ ضيبالا ي ودا

 | نىهفا قفذالا ةزيبع وبا لاقو .”عيرس يا قفدا

 ظ قنعلا
 .ثبن للقرللا *ىلقردلاو تفزلاو نارطنلا لقرنلا

 اًذحاو ن وكي َْت ونرخاك ةلجح ورمحالا دروأ اك ةرهز

 نون قاح الا فل الأ لعج 0 . وجال 2ك

 وني ل ثنزانلل اهاعجس نمو (هب مَسُي ل اذا يا) ةركدلا

 (اهدضعب ام جانختال تيناتلا فلا نال) اتلظم ١
 | و م

 تيما نف كاك كارأوو 000 انفدد ةنف دب ةنفد
 ةنمو .

 | ريسو :

 كي

 هو سس

 ”(نه

- 

0 



 عفد

 :در لونلا عفدو .ةنم ءاح ىذالا ةنعو هاد َنيَدلا
 يهف دلؤلا سارا لع تعرضا ةاّقلا تيفو دو هاب

 .ةجاز اءافدوةعفادم انألف عفا الا دوعفاد

 ١١ ىذالا نالف نسوا ل عءةلاح

 هللا ع نا نيرخ خو عفان ةءارق ُّق لا ةر ب يف ةنمو .ةعفد

 لا عفدي يا اونمآ نيذلا نِغ عفادب

 أو ةلطام ها ةعفا دو

 نع تعشا دو٠ ًِ 5

 قدزرفلا لوق ةنمو .ةنع تثيدىاحو هل ترصتنأ لجرلا

 افاو رامذلا يامحنا دئاذلا انا

 يلام وا اانا م ٍءاسحا نع عفادي

 فر اوعفادتو. م ةضعب عفد لبسلا عفدنو

 ع :ضفانت فوات ها تعفاأدتو. امد مم 8 رق عفد

 ٍِى ئيركشيلا لكلا لوق وثو٠١ى :ردالا ةدحاولا تعفدف

 ربطملا 9 56 ردنا: اننلا لع تاخد دقلو

 0 ىلاقاطقلا يم ب أ_معفدف

 ليس ولع ومقدم قانبلا ةارما مدي ةللرإع لك واق
 .ةأطقلا يثمن اك ةرتختم اضعب عف دي اهضعبو تغف ةيعانملا

 عفد عواطم عفدنأ نا ام عقاد عواطم لصالا ِ وهو

 عفدنإو . اًرْوجَت هبحاص عضوم امهم لك عضوي دق ةنا الا

 عفدنإو ٠ عرسا وربس تس سرفلإو . ضافا ثيدححلا يف
 ةضعل عقد :ليبلا عف دنإو 3 عرش .دشنإ وا يغب لج را

 ع ةءواطم وهو ضن ةرالفو رقم انفاح 9 ونلاو.اضعب

 ءاوسالا ىلاعت هللا عفدتسإو . عفدناف ةتعفد لاقب
 ع ٌّيربرحلا لوق ةنمو ٠ ةنع اهعفدي نأ ىلاعت كه بتاط

 فرك ىذألا هب عف دتسأ نك كيلع ثمهزع ىلوالا هتمأقم

 نم ةّدداملا عفدي أود ءابطالا دنع عفادلا * اذ نم

 ةقانو.ةيطحانو) سدعلا ةاتكرهالظلا ىلا .ىرطايلا
 ةعفادلا ةّوفلا*جاغلا ليبق اهعرض يف ابللا عفدت عفاد
 .ةكساملا ضيقن فو لوضفلا عفدت يتا| يف ءآبطالا دنع
 لفاسا ًاضيا عف| عفأو |ودلا او:عفاود ج عفاد ةقاك عنا ةقانو

 تاكا . ةيدوالا هيف عفدت كثريح ةليسلا يضار هيأ

 عالا# ا ل كب 0 رعب 3 د بضع نانو أين رضرأ
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 تفقد

 مولعم لام 0 :.؟ عفدلا لوح ةماعلإو .يرشلا | ُه
 عئابلا ينم بلط لاقي . اهريغوا ةم

 ىلع 1-5 تعفدو. ةسيخأل تعفدف هارد ةعيس

 انبيطعا يلا اطلاع تاق هاب 4 نالثلا ةجاحلا يل يضفب ن

 0 2 هريع وأ 5

 | 0 8-2 0 5 2 ا ةمفدلا# اذنك

 عدت ملل ا! ةفدلا نواعتسي 3 او .ةد>او قة ار يا

 ةضلا لاق اك ةقفدلا رطملا نم ةعقدلاو . ماردلا ند

 يبنتملا لوق ةنمو ٠ عقد ج ةففد يارطملا نم ةعفد

 اهرقوف تفخ نم ليخلا سرافو

 حقد وفاطعا يف مدلاو بردلا يف
 عافدلا * مكب ءانأ وا ةانس ىم ّبمصنا ام اًضيا ةعفدلاو

 ها هبل 0 ةعصقلا يف عقو | اذا نمو عفدلا ريثكلا

 ا ليسأاو او جوملا ةمح ط عامدلاو يحل ةناكم ريصت ىت>

 عفدلا رينكلا عوفدلا *< ةلثم هب عدم ظعلا هيثلاو
 | ع دل اب ال ةيقانلل كن ذم عقدملا «طو 4 قولان نمو

 ايرع يا هايملا عقانم دحاوو يرجالا ةيفادإل يلا هيف

 | دنع عّقدملا ةنمو . عوف ّدلاو عفدلا ةلآ خط .اهيف
 ىلع ةيديدحلا لتكلا فذ لايران 3 الل ني دلوملا

 ةماعلاو ابنم ةتباصا ام مدهتف ى حجما افذقي امكجاربالا

4 
 هموق كيس وه لاق.مم األ تاتو عفادم ج ميل 16

 نم حاخيلاو .ةدآم 0 د حازم ريغ ىا عقاد َرْع

 لجرلاو ع ْن اأو مركبا 10 عفادلا اقودلا

 ةعفالت ها ذو. .هبسل نا نع عذ 5 يذلاو ليلذل اروقحلا

 رخال ىلع لك ةليجي ذيل
 اهتفاسنو ةرذلا نبت غفدلا

92-0 
 (|لجرلا ف دو.ةنسنو ةلصاتسااف دةف ديىشلا فد

 أ 77 1 ع 1 م 5 9

 ريطلاوانيل تراس لبالاو.ك دكاةينخ ىثم اقيف دو اف<د

 امال فد ام لكدوي ثيدحملا ةنمو . ماهملاك هيحانج كح

 ًفصامال ماكاكريطلا نمديحانج كح ا. يا فص

 انالفو ٠ عرسا اًقيفدن لجرلا فقد *روسنل اكويحانج

 كثي دحلا ةنمو٠ أ اعييجل ا ٌةفادو٠ يا



 دفد

 اد لالا 0 اف دا 000 0

 6 ةماقملا ْى يرارةح هلا 6 ةنهو 0

 ربتصلاو ْنصلا يف يل ةفردال
 رمل 0 ىضنا | را

 .ردصلا فما تازدا ا ا
 نافذدلا *ةئفدي ام سبلب يذلإو ةيفدتسملا ةفّدلإو
 يتلا اق دلا * ايل اب نايفد لوفن ةماعلاو . فدتسملا

 مالاو يف دالا ثيثأت يف يثو اهردص ىلع اهاهاح فرشا
 00 ل ةنز يبدل اكذي اف ذل لا

 دعب نوكي يذلا رطملا ( هنزوب يا) يمت ١ لكم ةياقَدلا

 اك نون ناس لا عيبرلا

 .فيصلا لبق ةريملا ةيِعق دل *« وش اهنم ضرالا يف ىتببالف

 ةلزاملا فو ) ةهبحلا دون يِاَفَدلا لوإو جاتنلا كللذكو
 دلزنملا فو) ةفرتشلا رحلوا( ل

 3 فدل * ”فدتسملا *يقدلا » ( هلزانم نم ةرشع ةيناثلا

 فرشا يذلا اَقْدَألا * فلا ةرينكلا يضارالا نإ
 رفدلا ةريثك ىلا 1 ضر # وهردص ىلع -

 رابوالا ةرايشلك ىأ ةعؤدم را 7 و ةَّنف 1 و ةأقدم ا

 جاتلل دشنإو يمصالا نع .موهشل إو
 هدو سا ل

 عيةصلا 0 ىلع 0

 عدوتسإ ةم 0 نوصل ١ ةءاحرتف دلاورتفدلا

 .ابظنح 34 2 ١١ ل اعالا نم كلذوهو تاباسكلا“

 رعاشلا لوق 4 هدم

 رتافدلا ِ 59/ وسنم لاب 0 ييدح اذبا

 هيف باتكآل ال ريعتسا مث بوتكملا باتكلا ةلصا ليق

 عفد

 0 دداوإ ١١ اهدانسا امو اهرأب رابو

 ةلعتست ةماعلاو.دردص يف ةعفد ارقد 00-- هرفد

 كبف دودلا عقو اَرَد رد ماعطلار فدو .اةلطم عدل ٠
 انين هدا يبيع سووا ف هم و لجرااو

 ردكلا ىلع ةينبم راقد *+ةارفدو ةرذ و د 0 2 د

 تَهش اذا ةمالل لاقيو . ايندلاو هّمآألل ثسا .ماطتك
 ةماللا ل اننا نب ميو هيو .ةنشنماب يا رافداب

 رافد ماو .رئارحل اب نيهبشتتا رافد ايراؤحلا كلنع يفلا

 ياذل ارق ىلافي .نتنلإو ثدصم رفّدلا *ايندلل 0

 ردم اعز ةافوإو عاتق اورتن ا وعنتو اذه
 تف اذا كلذو .اًمندم انت يا نالف 4 0 ا. اًرفاد

 بتيطلا وبا لاق .اًضيا ةيهانلإو ايندلا رح إو .ةرما
 بسلا اذ ميمدلإو ل هد َنَتقَو

 0 د ّئ ميِقدلا 1
 ىع دا هنا ةينكلا هذه ىلع ىنبو ةيهادلا رفد 0 كارا
 1 ذ ين ولا حودملا مراكم نا لاقف .ثفد ةمسا انبا اط
 هيلع ماسي هيمان قرا كلبف قباسلا تيبلا يف
 *نتنملارف دلإ او كلذكاهيلع الكلإو 7 ؛ مذلا 0

 اق ندا ةارف د ةييتكو. و.ةنتنملا هام دلا

 ايس ةرف دلا#* بغا رمهحار جل | برض

 مالكنم وهو نينلا رم نم جفنلا يف اياب ةريغ ىبس ام
 ريثكلا هسا ٌكَصملا رقذملاو . نتنملا رقدألا * ةماعلا

 رفدلا
 ةاعوماوع ةيضو دوما لدزلا قوتنا 5

 .ةماعلا مالكن م وهو ةعفد اًدِقَد ةشفدي ةشقد

 راخغل بكرم ب نفرتحا فاكر هلو

 هب كب مل تام ةلعفو ةسالملا صفَدلا - صفد

 3 ةموكلا حب 0 جر او لخدلا باسح رظانو

0 ٠. 

 دركاثد 7

 هلام عيض لجرلا سطفد

 ليقو:ةلازاوز ةوئب هان اعف دمو اعف د ةفقدُي ةققد

 فرص عفرلا نا امدورولا لبق هيشلا فرص عفدلا | ضرالا قيّوف ٌرمرئاطلاو . عرسا لجرلا فدفد

 ةلو.ةلانإو ةاطعا الام هيلا عفدو .ودورو دعب ءيغلا ضرالا فدافد *ضرالا ينءالجر و ةيجانج كّرح وأ

 كل



 غضمالب لكاف# 0

 امازغدا نسرنلا |
 + ىلا يف يجو ماعلا * ”عابتا تغاد ”غارو :لعاف ظ
 خو 85 04 هل اًغر ءاعدلا قنلاقوت ردصم مح غدا[

 فطعي الف 001 نلعب دوما نال واوالب 5 .رل نا |

 . ةرياغملا ع فطعلا نال هيلع ظ

 عد

 : عابتا ةغداو ىلاعت هل هللا ع

 ؟ءاغداو. ةلخدا لعتنا 2 1 كم عدا

 مسا غادلا # غدا ناكل اعفا باب نم

 ىهو ضبا ْ دلإو

 . ةليملا نيعلاب جدلا باوصلا وا . دض ةناكغدا عج
 ىلا ةلفاو ةهجو برضب نا ليغملا نول نم غَدلاوأ

 دمر نار را هال عا كلذ نركز داوشا ]||

 هيي جس يذلا وهو* 21 يو 5 وبف [مايغدا ما اغدا ظ

 * ع عموا دوسالا اغلا * جّربرتلاب جاعالا|
 0000 هل عدلا ةمْغدلا |

 ددع جا ذو ل الا افر ناكسلا هاكهن131 3و |

 25 ليقو ؛ هيَ امغذميقانلإو اعدم لوألا :يتيوأ١ قافلا
 نيفرهلا ثابلا رادنم جرم يف فرحا ثابلا وه ماغدالا|

 لوانتب يناثلا قال كنزا لوألا كنيرعتاو :ةعو دفوف
 هلوق يس اهب ةتوص ئراقلا دب اكل ا كلطوفا
 كلذلا ماغدالا لباةيو.ناّلاضلاالو مهلع بوضغملا ريغ
 ماغدالا ضقن لع ابلاغ لطي كلا نا ريغ .رابظالاو

 ىّلطي رابظالاو "ددت ال ٌدَمال يف لوقت كمغوقو دعب |
 يف لقت ل اذا اك هعوقو لبق ماغدالا كرت ىلع ابلاغأ
 نويرصبلاو .اضيا نايبلا هل لاقب انهو . ٍلظا لطظا |

 ةرابعو ٠ 5 اهتفالإ ا نم دب ل اب ماغ دالا نولوثي

 ماغدالاو٠ ل اعفإلا باب نى 6. فتيينخل لاب ماغ دالأ نييفوكلا

 اطوا ن .كسأف لير ناغ دما هييف ناكأم ىهو 5

 ناكسالا اهو نياع 4 هيف نال هب ع 3 5 مدل ناف 5

 0 عدلا هييف 2 رو ديغص 0 ةمو٠ جاردالاو

 ىهو 3 "لع هب ة نال هب هب ىس أ اككدتع 4 هيف غدللإو

 ا ةمحأ 3-3 هب 5 نيماعإ

 9 د جونا لبق نم 5

 ريفحلا هيلعو ٠ :لا هيثلإو

 نم م حادا هم

 ةب نمو فنالا

 2 ةرخ 5 كد
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 افد

 تعش 2ل اتي ماا نم سأن دالا رماَع دلا #7 هيلع طاخا٠

 ردص.. ةرغدلا * سانلا ىرم ساندالا يارماغدلا

 ا 0 ام فارق
 | نم طولخلا ٌيريغَدلاو ٌيِرْيْغَدلا * قلخمإو ءانشلا
 . طولخم يا *يرّغَدو رغد ولخ لافي .قالخالا ||

 ماو 0 ل .
 ئرذفملا لهلا ينيهدزيال

 ةئريغد قالخالا نمالو

 ”يفخ يأ روغدم وت ل اتي. ةينالار مغ دملا

 نع م ا عر
 دقو 0 ل

 ظ مالك نه هذهو ساد هيلعو ٠ عرسا يثملا يف شغ
 كن

 + جدلا هّنْغَذلا + َنِحَد انْعَد نع دي انموب َنَعَد

 ل <.. ةاقمح مسا وا ىجالل ا 0000

 .ةبراف» ةيشدم ىشموربدإو لبقا لجرلا ب

 ءامللا ىلع تكك لبالاو .تلفثو تما ظع هر اأو

 را 1-1 ا ؟

 قوس ضبا نسل ةلرعاا ءطش ىلع

 ْ د 9١ . كوع جاي د را قلكاةَوغدلا -وغد

 0 قححلا ِف لدا اهب بكرضإ بلع ين نم ارا

 أرخآ فذ“ دو اطل 2 0 حاوه

 ابل اب ةنع ض ًرعو ةلكلا
 21 فر ارامل ةدوقلا رقاد
 ىاولا ةدايزب يأير نك 2

 ا 37 دو !ِ 3 - ف 20 دربلا نم <قفد

 ةّكفدت اق 00 00 541 دجوو نذحأ 000

 هاف دلال ةسبلا انالف 2 0 ةافدإ م ونلا قا . ةنغغأ

 .ةاقدلا سبل اًوفدت أ 0 .اًرينكذاطعا اني ةنخمأو

 ةقكداًافكداو. .رانلا ىلعو رانلاب انك 4 نأ بوذإ و

 ّى دتسي ام لك ةآفدلا + ادت ىنعم 2 كسا
 5 0 5 .٠

 هيل نربلا هل> ضن ةئدلا # موحنو ربو ند هيب



 فتاغد

 يرغوطلا فيرحت ةماعلا مالكي يِرْغَدِلا * ةسادل
 ىكا ١

 ف
 ايفةيالبلا تلا ضايج ص حلهراسع ىلا

 0 ةرّغذملا #3 عتعسملاو هانعمو ة 44 ,كرتلاب

 ا

 تردل هلك اذا وع دكل ناوقي ناةيحاضو لكلا
 ”ويبق يا ندفم ضاوي في الق وعد

 شحافلا ضيٌريعلا روُرْغَدلا -
 * لخد مالظلا فو. مش ل قثغدي هيلع شّغد

 .اشطع ماح هلا لوح شغادو . ةمحاز ةدغادم ةفغاد
 ةلجم ىلع ةبرش هالو .اًمنمو هل اصرح غارا ءيشلا هيو
 لوفن ةماعلإو . مالظلا يف لخد شغدإو .ًالياف ةبرشو
 مولا شغادتو .بورغلا دعب تاظا ىا اين دلا تشغدا

 ةماعلإو .ةيلظلا ننخ دل تسك وا برس ىلا
 نع مهنمو ٠ ليللا لوا ةءلظ يف يا ةفغد تبهذ لوفل

 شوغدلا لوذب
 ل :ًالتما اصغد صّعدي لجرلا صغد

 ُِ ىوتل اف ٠ نأ اعلا نم ترتكعسا لب الا بضغلاو

 . لمت“ ما ةصغالم رهالا ف صغا دا هي ا و اميزايح

 + | رودملا ظعلا ةصغادلا * هزجانو اظرغ للم ةصغدأو
 :؛ةيكرلا 0 وباص هيي بسلا ةماعلاو ١ ةيكرأا ا ار هين كك ردم

 لبالا نم صاَعَدلا*صغاو د ج قيقرلا يفاصلا هلملأو
 ناصغَدلا * نايلصلا راثكتسا نم صع َدلا اهباصا يلا

 نابضغلا

 ناويد يف تدرو انكه . ةلضعلا ةدغادلا -ضغد

 ةصغادلا فنيعصأ تناك اىرو ( 591 هجو ) ةسائلا

 ةلملا داصلل
 تاردك اذا هنهز اك ةعدبره يثلا تعد

 اول اق انا سنا اوقمح اذا برعلا ناكو. قبحالا هافغدوبا
 .بنذالو هل سارال اًميش يا اراقف اهدل و :انغد ابا اب

 ىف تر شبا وغلا نكمزلر مدل ام اهلك
 ءاقمححلا ةأرملا ىلا ٌمجار اهدّلو طوق

 ذي يا ةرغدلا يف ْمْطَتال ثيدهكلا ةنمو ليق .اسالدخا
 | ءيشلا ىلع ةسنن عف دي سادخلا نال عفدلا نم يو ةسلفلا

 فلا دسالا رّتغدلا

 ةليغعلا وا
 بار نك امص بط كل هاملأو ,4يت* ادب قد

 رمل ةصفح دلا ب صنعد

 اراطملاَقنغد

 4 37 ف ةسدل م
 قنغدملا 0142 قنعد ”ماعو. عسأو قفعاد شيع

 قنغدلا ماوعالا ن 07

 عساولا شيعلا نيدو. بت ٌءذلاوا ليفلا داو لتغدلا

 | .٠ بد 2 ”ماع + رينكلا شير 0 و يمول

 سانلا قامو ذأو جاجتلا دفنا ها كالا نبا نع

 رعاشلا ُك اق. ةعسأو 1000 00 دي ىيفعد

 هل ل أعم َق را و

 اهريرس لوزي نا اموب شخ و

 ظ رمالا يف لحد ل خَدلا + هل دحإو الو شاو كال

 ةترثدو تينلا ك ابتشإو ةهتلملا ري كلا رولا

 لال ةردو لاغدا ل وما

 | لعد وذ يا لغد ناكمو. متتككلا دقحلا ةماعلا دنع

 * داسنلا ةحرج > ىلا عرسي يا ل هي و. دقحلا

 اة و م هيناعم يف فلعل ةلغّدلا
 ديلا اه درغم

 53 ما 0-0 ا م -- لا ةرسك ةفنأ

 . ميذع دربلاو رح أم كدا“ مييشغ اعلا 50 ا

 ةلخدام اجلا سب ةلاو. ذا ةهيحو دوس (ةالف ىلاعن هل هللأو

 ا يف فرحا ماغدا ةنمو . ةلخدا ءيشلا يف ءيثلاو .هيف ف

 نأ ةفاخم موتلا رداب ”ةرالق محداو .هيف هَلاخدا يا فرش
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 | :كيلرملا لوخد لخد لذ لغدي هيف لغد

 | لغدا * داسفلا ويف كَم ياحرجملا لّدد لوقت ةماعلإو
 | ناكملاو . اهلغ د رثك ضرالاو . لغدلا يف باغ لجرلا
 ىثوو هل انغاو ةناخ دب لغداو :ايفخ وأ لغداذ ناك

 | لوقت ةماعلاو. هدسفيو ةفل اخمام هبف لخدا رمالا فو هب
 |مونلاو متكلا دقحلا ةلغانلا # لغد ىنعب حرجلا لغدا

 ٍْ مالا قو ) ا د كلتنايخو كيع نوسمتلي

 | ظنحي يا ٌلوغد ةبلق رالف لوقت ةماعلإو .ِفْخ وا



_ 

 ىازلا متخب اع دامو ىأ ةلظاب قوما لاثإ

 ريضلا ىلا ةفاضالا دنع كانقللإو 3 اققسالا كح فرعالا ظ

/ 
 ا

 ”هأواعدو ظ

 لطي لوق ينوا.(ريغلا كاذأ

 ظانملا لها دنعو.( تانيرعت زريغلا ىلع | |

 ظ
| 

 ا

| 

 ا

 ظ

 اواعد لافيال قرد واعد تلظبو كب واعد تحصل اقيف أ

 ىايضاقلا دنع دابخا كبقنلا دنع ىوعدلاو:

 روض يا ) هروضحب وريغ لع (ربنلل يا) ل قم حملا
 ٍقَح تان اهل الك

3 - 

 * ةنيبل اب ةرابظا وا ليادلاب ةتابثا دوصقملا ركل ىلع

 يشل راع كون ردوا هل كانوا اعدردصم نو ءدلا |

 يرن مل # او
 يفانكما يسأب 1 ا

 وغم فأكد

 قم وه 5 ةنمو ٠ ةاعدلاو اا دعنا ومد ا

 لوفي اكةنم ةيرق نع ةياك وعدا ئذلا لجرلا نيبوأ

 ا

 نفل ا توعد قيفوفا|

 لجر يا يرد رادلا ف لاق الف ينغلا يف يا 5- ظ

 ةنيلبت نم عدلا وعدي

 يندب 1 رِدق يا ةيق رظلا ىلع ا لج رلا 1

 ةوعدلا شم 01 اا ا مر يه وه

 #0 وعدا[ ٠ :ءاعدلا يف مه 1 ١ يي | مريغ ىلع ْ

 شط . ل اني. ةهلولاو ةفايضلا يا ماعطلا ىلا ةاعدلإو

 يف ةغل ة لاو . هتفايض وا الت يث يا نالف ةوعد

 هنو راك كان سلا ف 2ك3قوو ةع ملا عكا
 بانل[ انلا نوي تايتزلا يدعوك يعول قي

 -02 طفلا قرف راك انالؤ ةفطلل اأو

 ىلا ةبن ةيوعُلا * 0 ىلا ءاعدلل ةوعدلا يف ةغل|
 ناكل دحا يا وعدد ناكملاب امو.

 | يق الا هب كتبا وا.وع ادي نم هيف

 هيما كللااثبا ةتلمج يا

 ةوعدألاو ةيعدألا#ةايعدأ جوي اريغ يدي يذلإو وسن |

| 
 أ

 ظ
ٌ 

 ظ

 را نو
 1 3 ٍءدأ مهنيب 5 3 5 .نوجامتي يأ 4 هب وعادي ا

 رعاشلا لوقُك ك4:ه هو . هب و عادتب

 ىرسلا عم ثا رهصتسُم ام كيعادأ
 راس |8/ان" امو تناسح
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 | ىهو هيرميس 2 روأ

 را

 حار ارا لحلو 0 اه رظنم نأ يا ف جلا ينعيا ى
 0 نا لا داك حو انقل عذأألا
 | ةفينا ةيدعقربلا ةماقملا يف يريركلا لوق ةنمو . ةيعادلإو

 لكالا لا لكشلا كا َِك
 .ه 0

 ظ مهسفنأ نوح دي 0 0 لكاهدروا ّلبالا خد

 مراولا شما * لكالاو ,ميعتلا 4م يا

 ةلمق ىح ةقنخ 8 5 ةنكدي ةنغد

 ةلوملا نيعل اب رثعدل اك ىمحالا عدلا

 .:ننعط ةلكب ةيدغد

 عبضلاو طبال اكن باغملا يف ُشيمتو . اههناعم يف ةغزغزلاو

 ةناريغ عزم لاا هنغ تاذع مدقلا صمخا ةيوا

 ارطضا كيفن ١ عدتسي

 رد كد وو ا موكل ديكو

 ساج اذا هةنع باصتنا 0 قو ءاسبطالا دنع ضرما

 2 يثزومخملا غدغ دلل د عاجتضالا ىلا ةليمو
 مع صو ص - 5-28

 | حلا قاح ةارملاو . ةعفد ارغذد هرخدي رعد

 (| نبدعت ال ثيدحلا ةنمو ليق.اععيصاب ةتاط تعفرو ةتزغ

 .عبصالاب قالا زغوهو ةياهنلا يف لاق.رغدل اب ّنكدالوا | يف
 ا ل 2 و

 او 270 ا 5 1!
 | 5 عجو يقو ك0 يصلا رأ هنن ذو

 [ةارالو :ةطلخ ءيفلاا يش يتلا ركذو ةسبكتو مضوملا
 كك -

 | نالفو .ةتورا اذ ةنعضرا ّيصلاو. ةءاذغ تعكاسا أه دلو

 ا 02د يفرغدو تاع ىتح ةطغض انالف

 ارغد كي ةرِغدو ٠ رع نم هيلع مث هيلع

 مهلعرغدو . ةفلخ 6 لجر اارغدو .هل داقناو ةلستسا

 3 طغضنا رغدنا 0000 نم منا ىَرغ دو اَعَدا هب

 ريتحلا لي! ذلاو لءاف مسارغادلا * رعد ىنعب هيلعو

 + اركاذ يا ارغاو اًرعاض تهدأ لاقي رغاذل اك
 لاقبو رول "5 رادصم رعدلا+ز عاتق واتا

 | يمال" ارَغدو ً دو ةآرغ“ دو ىَرع دو ىف وصال ىرغد

 ءيشلا ذخذا ةرْغَدلا + موفاصت 1 مههلع اورغدا 2

 |١ ردصم ةغدغدلا * هيلع

 كييك قت ام

 ١١ كللذ 4 عف دتف اهعبصأ 3 را



 تب بببببب بجججمعح"""ب>ببببا>ظببببببببببب

 َّ وس هج بم يسم وسم - ا

 كلمتاو روروس 0 > ضف را ىلا يسفن تقاتو ءاطقر 0 نيد وبا اهاكح انةعبنال أنوعب ول يا اند انوعد |

 ود وعد

 1 هوعدلا مسالاو ) كمولعم نال هب دعي ال . ريل نم ةدنع ام يف بغرو 1 لأب هيلا لبنا يأ

 8 ٠ نالف نب نال انا لاق يا ضربعا بتتدكف قى 4 اًنالف ةاعدو: هب حاصو مرادان انالفو. ةئاهس [ اديق اعد

 | ةروس يق ةنمو.٠ نق ع ع“داو تاياون اربع ىلا يهل | ريرج لوق ةنمو ١ هب 00 نالفبو 1

 |( حاص ءاعدتسا ءاعدتسإو بسس 1 ةناف رع كنوع ةاخاو
 | .ةاعد ج لعاف مسا يعادلا * ةءزاتسإو ٌةبلط ؟ي 0 هبا + الاخ داع ادي ناكل

 : مهتتايد ىلا سانلا نوعدي نيذلا يا يس رخملا يف نالفل اعد لاقيو .هب ةلزنا ىركمب هللا هاعدو
 أ .ةواصلا ىلا سانلا وعدي ٌةنال نّذّوملا لع عادلا قآطيو فقع كلل توما .ٌرشلا يف هيلع اعدو
 | سالفلا ىل- يح لوقب ةنال اضبا حالفلا يعاد هل لاقبو | اعدو. هيلا ةقانسرمالا ىلا ماعدو .بلا بلط وبلا اعدو
 || حالصلا ىلع يح لاق يا ةمحادلل َلعيح م وق ويلعو هي ةدباع ةقيزك ايلي ةيلطي ةاعدسو ةوعد انالف
 فو ببسلا ىلع اضيا يئادلا قلطيو .ماالفلا ىلع يح | نيوعدن يننا ةيناث ٌةغل وبفو نيعدت تننا ةآرهلل لوقلو
 ظ .مالسالا يبن بنل هللا يادو .نبللا ياد نم ةراعتسا | ةراشال اب يا ) ةّمضل | نيعلا ماهشاب نيعدت تنا ةئل اث ةغلو
 .|نبللا ادو . هللا يعاد اوبيجا فاقحالا ةروس يف ةنمو .ةاعادم ماعاد *( اهب ظنلبلا نود ةمضلا لا ىينملا
 دم ةنمو . ةدعب ام وعديل عرضلا يف ةنم كري ام ىلا دب ُهرَبص ةاعدإ هادو .ةمده طئاخإو .”اجاح
 ء.. ةيعادلا * ةيعادلا ويفروهشملاو . نيللا يعاد ْعَد | .اهحون يف تيرط ايعدن هحتانلا تعدتو . هيبا ريغ
 5 ل لجرلل يع | اودلإو“ رعاو دو كاعاد ج يعادلا |. لضا م ضعب اعد مونلاو : لبقا اًيعادت ىدقلا ئادتو

 2 بك اق 0 ص ااضيا 2 ل قتلو ىعللاك, | ى ١ تمداهتو تضل ناطيحاو . ةوعدا ثلا اوعادتو
211-04 

 ظ كتبسلل ةيعادلا ةنماو. 1 أم 00( عرضلا فردت ءاعدنا هتوعدأ 8 دنإو . اوجاحت ةيعدالابو ٠ وعن
 ظ هتماقم كي ريحا لوق هيلعو .رم اك ةراعتسا يو | ىل لوقي نم برعلا نم تعمس شفخالا ل اق .باجا

 اعل 3 رب ب ناب همر كريما يردي ةيعاد ا مالطا نيرا اًمح هل ةنا عز ءاعذا اذكعدإو. .جاّرس ١
 | ماس لف هه . ةموش ردصلا عاودو : ةفورص رهدلا رعاشم ١ لوق هنمو٠ هل ةنأ مكر زوا4 هييلأ هيل ب 0

 يي دسالا ةصباو ن؛ سب 0 اًدهاز ىأ

 ىذا اطساب الردصلا عاود ميلس اهل ا
 | ارث الئاق الو اًريخ امنامالو هناا اى يتب نفذ

 ظ "مالح ءلملل ذم و ٠ ةيعدالا دحاوو ٌردصم ءاعدلا رنرامتمالا دهاوش 07

 (الاوس ىسيو عوضخ عم بلضلا ىلع ٌلاد يءاشنا| ن 6 ا تاع ا يشل ١ سيو ٌةدارمو
 |ارداص يبنلا وارمالا نم ناكام وهةاحخأ ا دنعو. دعا | تاق و يق ىلاه نيابو .نيمتانلا تاداآ

 أنما مسالا ةواعودلاو ةواع دلا + ىلعالا ىلا ىذالا و أ ةيكاح هيلع داو وئامزا لقا رسمارواك حل
 0 طل ةءاحدلا * ءاددلا ريكحلا دل د: ءاعدالا 8 رق لان درو ىلع ةيز كدا لوقو: دج دنع

 ظ || مسإو ردصم ى لا تا عباصالا نم ا دلا | 4 عدلا وا عّدملا لاملإو : هيلع ىذا” 00 يذلا

 ْ . فرصتي ل هال نوني الف تال اهل و ءاعدالا ا يأ غل ةرابعلا هذه ءابقنلا لوق نأ ِى 0 وغل

 +ها/ 5



 وعد مد

 براطا لعادلا

 د ظ رْلا لعد

 نايع ديانالفو اًنالف نأ دزا ةنثف ثيدح قو ةيابهنلا ُُث

 باهذلاب ناددرنيو نانلئذ يا كراد ىلا للاب
 ل لا ختدو ا عوبرإلاورافلا بوثوكب شو عدو .ءيجطلإو
 هنخإو ةجرحد ةيثلإو . ٠ ةناولا تطلنخا هيتلإو . لظا|
 قلإوجا مْعَدلا * هيف 2ا عج وضوح يقو . اًريثك |

 يفك ةجاحريغ يف يشي يذلاو بايثلا ناولاو نآلل' |
 ٌثباشلإو ضعب لع ةضعب فنا يذلا تابنلاو لكلا |

 راجلإو بئذلاو ةيلظا إو نردبلا معانلا هجولا نسحلا
 زوما: ليخملا"رثإو كتقيص اذا :قاسنالا يلا 'ةفافلاو

 بدرخان قضاهلتمسإ
 ةفلعدلا * دعبا يداولا يفو . ةعّبتن ثلا قاعد

 ضيخملا رومالا يف .لخانلا قلعدلا »+ ةتاتدلاو كدصم

 0 ع 2 اهيف

 القأاوأ ةليمعدع هدننلا ابعاد ةؤعوي ثلا عد

 ةأرملا عدو . ٍةماعدب ةعدف ةطئاح لام لاقي. لي
 اكنا ماعدا عّدا * عجا ٌةجلوا وا اهيف نعط وا اهعماج
 يف هينحار ىلع عدا ةنفو. لعتفا وهو ةماعدلا ىلع
 نمشي كبنلا قاع ماع لا * انهيلع دونعا با ىوهتلا

 ةماعّدل ا*شيرعتلل بوصدألا بغلإو هب كسةسيووياا
 جوال ةماتدلإو . ظرش يا ةماعد اط لاقي طرشلا
 و نزو ب 8 نييفرصلا كنع 0 عدلا ُجاعد

 5 دك نزو ىلع لروحي <,ةينالخلا ل اعفالا رث لا ١ نال

 زجارلا لاق .نمسالو ةّوق هب
 2 .نكلايلتطوال

 0 اهيكرَو يق ةيراج

 و

 0ا دا ةيعدلا د عد ج ماعلا ةبعدلا *:ةلتاخ ةلئادم ةاعاو.# ةليخ ًالَغَد ةلعدي ُهلَعد

 ,رطلا | ديدغلا ع ءغلق ا ىعدلاو٠ ةطسو وا ةيظعم ى

لا + رضا 9 و وهردص دي : تقلا راعفلا لاق. ءيجلاو باهذا اب دد 1
 | عاد

 ضان هنبل وأ در لص يي يذلا نمودلا

 سدو مر و

 | ليه دعو قا اد ا واط - سم د

 ”ن سر

 روتسم يأ سمخمو

 ٠ نرانجالا 2 يأ ةنشنعدم نيع ح شعد

 ةماعلا مالك نم وه 5 كلا اهالع لق 9 ةدساف

 ظ يد عدلا +« ةصيماعد ترثك للا ضعد

 (ل اًحدلاو .تّذن اذا ناردغلا يف نوكت هادوس ةدودوا
 | ل افظالا ةنمو : صيماعد ج كولبلل سائرلا رومالا فيس
 || نم نوعتي ال ةنحلا يف نوحايس يا ةنحلا صيماعد

 | ضيِمَعَد وه لاقي. ءيشلاب لاعلا ضيببعدلا * سميب

 قوس ف لمرلا صيمعدو .4ب 1 اع كيسا ردالا اذه

 | وه لاقي قرطلا ىلع ةلالدلا يف لّثكا هب بّرضب ةيهاد

 ! علك دي ناكأك لبق: لدرلا ضيع سد
 راها طل كر رع اارسو اهقيل يأ رج
 دشنإ وما مو قي 55

 ,ةركي نيعسنو اهسن ياطعي نف
 رابّوِل اهدهأ امد اًناغ

 ةعم لمحتو ةاطعإو ناديح نب ةرهم ينب نم لجر ماقف

 نبع ىلع ٌنحلا تسمط ليلا اوطسوت انلف :مدلوو 4 هلهاب

 لاسرلا كلث يف كلاهو فت صيمَعد
 هولا ظوُمعدلا * ةظعد جرفلا يق ٌةركذ ظعد

 قلما | برعلا ير هني كلذب تيس. ورلد
 5 نيد م ةناعد نعدي لجرلا نعد

 - تريل ةناعدلا 37 تح م01 عم ىلع ا يا انالف ةثلثلا هذه يلا ةدلا يلنالثلا نازوا باو الأب دارملاو

 طيرغلاب لمربو ضعب ىلا ةضعب يفي فعس نغدلا | موفلا ةناعدو . ةركبلا اتبشخ [ضيا ةماعدلإو .اهنم ٌرطش
 + ءاذغلاو قلما وسلا ترعدلاو .رفلا هيلع طّسببو | نكت ل اذا نالفب معّدال لاقيو .ندصم عدلا * مديس

 ءاذغلاو ىلا هيلا نعدملا * ةنعد ج نجاملاٌنعِدلا
 رك عد ف نَّركنعدا او ركنعدلا
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 يلا بغر ( ٌيوإو ) ىوعدو اعد وعدي هللا اعد



 كعد قعد

 ةيقضادما ظ

 ضكترا ِهلجرب, صعدو.ةلتق اضْعَم ةدعدي ةصعد |

 ةنذخا لوقت . ُهّراغ ةصعادم ةصعاد * حوبذااح

 ارا - صعداو .ةلتق ةصعدأو .ةراغم يا ةصعادمأ ْ

 21 ةسمامدق حت وا كلهن هيلع ٌديشا انالف ظ

 قأةريدعب لمز ١ نم ةفظق قمح دل ١ اًداسف اع |

 0 ديزب لاق .ريغصلا وا عيدجلا ةنم بيثكلا|
 4 - ياك .ني همر

 اهرازا ثّلم امأ ةيايقع
 0 اهردخ 0 صعدف

 ةراكل صعدلاب ةيبشو اهلفك رع اهرازا ثالع ىك |
 اهرصخ هّبش يداولا يف هلا ليسم ليتيلاو هيلع ملل[

 ج صعزلاا ةصعدلا * ةصعدو صاعدا ج ورومفل هب

 ا اهيلع ىنمت ةلهسلا ضرالا ةاصعذلا + صعدأ
 ن المعدللا 7 اهريغ ن هم رحأ اهقاضمر - ا

 2 ةامرق سؤئسفت ”وا كلهف اعلا رح هيلع |

 خفت 3 ظ
 .ةلك ةلخدا اقعد ةظعدي جرفلا يف ٌهركذ ظعد

 + جرفلا ةيسركذلا ظعدو وركذب جرفلا ظعد لاقب
 ًاليوط ناكولو ملا ريبكلاو ريصفلا ةياظعيلا

 ةروس يق ةنمو٠ اًقينع انفو 2 ا ْ

 # كرتي ىل عد ّئِرْفو ٠ ميتيلا ع حدب يذلا نوعاملا

 قرفنملا لخن | عاعُدلإو .راغصلا لجرلا لايع عادلا

 زينوشل اك دوسا ة ةيرب قرجت ببحو نيحان< دوسا لغو

 *ع دو يف ةعّدلا * عامدلا ةدحإو ةءاعّدلا * ةنم زبنخي
 عاعُدلا عماج عاعدلا

 لبالا ترشت ىتح رظننن يتأ ١ لب الا نم سنعرلا
 اهتلضف نم يام فرحا

 ةليغضلا ةأرملا ةصنعإلا
 ىلا ةئنعَدلا
 ةراغلاو ؛اًديدَش يم اعد ةةعدي قيرطلا قعد

 ضولا نبالاو ةرذنو ةجاهو ةضكرأ سرفلإو .ابثب

 نعءدلا لعتست ةماعلإو . هبناوج نم ملذت ىتح ةتطبخ

 ع يارضحا رالف قعدأ اع بفنعل ل اخدالا ىنعمب

 عد 5 5 تن ددصم 1 هوعدلا 0 كرا َنسرنْلاَو

 .رطملا نم ةعفدلاو لبالا نم ةعامجلا ةقعدلا * الوطوم

 | ةقيّوغوو .وبحاصل لجرلا ةيزالم ةرثكةماعلا دنعو
 | .ةعفادم يداولا قءاذُم # ريغصروفصع مدنع ن نال

 لوطوم قوعدم

 ا .ةتنفخ َنالأ عد 0 شبللابب ودل اكعد

 . هغر» بارتلا يف ّيثلاو . ةكلد ”مدالإو . ةنيل مصخلاو
 *كلعادو ةكعاد وهف قمح اكعد كدي لجرلا كعدو
 || كءاد لوفن ةماعلاو ٠ اًديدش ةصاخ ةكعادم ةكعاد

 | ةكعادلا#«قمحالا كعادلا*|و سرق برحلا يفو.مهتموصخ
 |. تاياورلا ريغكلل ةيوارلا في امكةغل ابملل ةانلإو قمحالا | دتش

 ةماعلاو.ثيناتلل اهيف ةالاوةيرجلاةاقمحملا اضيا ةكعادلاو
 | كِحَدلا لل ذم ةوطوم يا ةكعادو ٌكعاديرط لون
 | * رئاطو لعجإو فيعضلا كَءّدلاو . جوجل كِل

 | ةغل ةّكَعَدلا + رصقرما لاط ميل او ةمسيحل ةياكعرتلا

 | * ُةنَلَس قيرطلا نمو لبالا نم ةعاجملا يو ةقعدلا يف
 قاموا“ دل الا ساصتخالا قطر قاع دلو هكلعاكللا هدو - 2
 | ليقول وات كرنكم نتن هب كراك ةكوداتم
 بوث لوقت ةماعلإو .كلذ نوهركي مثو اهدسفت ىتح
 زعولا ةباشو ردكت ىتح سوبلم يا كوعدم

 مهلعو .عساوإ نكاد هللا عواد كعو
 اكعد - نع دوف هوسلاب ادتبا نشغل د

 || ةبعل فو ةسكعدلا بعل سّكعدتو سكعد
 ِِظ

 | مصعب ذخا دقو نورودب دنبتسدلا ا ومسي سوما : و

 صقرأ اك ضعب ديب

 افطر ابنم كج نا لح

 ..دلا نكعدلا

 يسم

 | «لولذلا نو ذربلاو قلما نسحا
 ظ رميح  يياجخلا -
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 تر رعد

 رقبلا نايعاكآل الص دوس ءطب يس انع اعانعمو ةعدعد ُلجرلا َعدعد.
 ةماعلا دنع ةرورعدلا*ميكالا روُرعدلا*ةراعدلا ةّرْغّدلا | ىه لبق: اهاعد زعملابو .اهآلم ةننجلا عدعدو .ءآوتااو

 4 حلق دنزلا رعدألا * دلجلا تحت ةريغصلا ةئَرَدلا غد دو٠ ع ةكرح ندا اهب صاخ

 ليفلا نولرعدملاو يروي ال راصف ةفرط قرتحاف ارا امد ليق ير .رثاعلل ل اننةيلكا نوكسل | ىلع ءانبل اب

 عبق نول لكو | شو . كلذكالا لمتست ل وا خلا ىلع اه نواب

 ةمارغلا ةبرعدلا -برعد لاق .اعل هل لاقي !؟ شعتنإو "قف اهانعمو هل اعد
 | مرعلا+ رةلجت يفهم امخرصق ةمرعد لجرلا مرعد رعاشلا

 ظ لبالا نم سنع ملال يد لا ريصقلا ميمدلا رثاعل اولوقي ل اموق هللا يل

 ايلا اجتازوا قفا رعد هوعديخوعم اءدعدرهدل ا ةلان ”ع نبألالو

 ةقلطَو:ةيقلإو : انف اسعد ةبسعدي ءاعولا' نعد “+ | ثمبن عرداتدلا«ربكلا زيشل | ةيشم ىشم لجرلا عدعدت
 باصنلا سعدو اًكاطم ءىطولل ةلعتست ةماعلاو .اًديدش | *ريصنلا عانعدلا* قبلا ةلكات فيصلا يفلام ةيف نوكي
 ءارانإو ةنفظ جرلابو :ةعفد اًنالف سعدو ٠ . َسسَحَ ىنعم | ل ينال لزم عدعدملا * 1 درجلا ضرالا عدعدلا
 | *#ةنعاط ةسعادم ا ةنعط رلاب عد امللذ موظنملاو روثنملارهإو لا نمو

 كاتي ريك دعو ”ويرطو؟؛لتالاو زدنطم نسعدلا ْ )ل دنزاإو. دقتي مو نحذ زهد دوعلا رعد

 سوعّدلا*داصل اب صعرللا يف ةغلو نطنلا سعدلإو

 م يأ سوُلطَع سوعد لجر لاقي .مادقملا
 ةراملا ةتئكد قيرطلاو يننني ال هيسذلا خيرلا س اذا

 .لرلاو.اًنيفنم سام قت ةهجو ردت * رو
 يَرملا رارض نب ةجراخ لوق ةنمو .ثبخ

 ةريشع تماس ذا 5 د اها

 ارعدتي نا ءوسلا ناسل تففك
 دوعودرأ 6 د جةراعدلاورعّدلا نإ نب وقو هيازوللا

 هيلا يتلمت يم ل مسارعادو ٠ يدر 7 تعاد

 ةرعاد ةلخنو نعانإلا كلوب ةرعادلا» ليلا نم ةيرعادلا

 ةراعدلا * تساهتلا ريغ ىلع ريعادم ج حاقللا لبقن م

 ءارلا ديدشمتب ةَراَعَدلا * ثشلإو ثبخلإو ىسنلا ةراعّدلاو

 قيرطلا سعدملاو ٠ عاجاو عملا ادعدألو .ةنأذو
 .سعأدم ج ناعطا او هب نمي ترااو ةراملا ة ةتئمد

 ةلملا عضوت ثيحو ةيدايا | غي موفلا زيدخم سعدملاو
 .|.ناجلا لولذملا ةماعلا دنع سوعدملاو . ملل | هسّوشُيو
 جرف نع ةياكرسلا يقل ةسودلا م ا

 ا ىلع 3 املا

 ودل واس راظ يبعد ) يح | ذود ىاوواعد ولخ يف لاقب :ةاقما/ سام ولا
 عرسا لجرلا هتعد | لكي دود رعذلا# غدأف ةَرراعَد ةلصا ٌناكّردان وهو

 .ثبخلإو قسفلاوٌرِشلإو داسفلإوّر دصمرعدلو.بشخلا
 بطحما نم قرتحا اهويدتع الو نح ديا دولا روردلا

 . لح مهلعو . ةترسكو ةتّمطو ضوملا لبالاو . ةدرط |“ رو رع د دوعو. .ةقارتحا د دتشي نأ لبق ”ىنطف وربغو

 يلايللا نم ةّتمعدلا *ربدإو لبقاو باد ءيثلا يفو | ةماعلاو .ةراعدلا تّدخُأ ةنمو لبق . ناخدلارينكيعدر
 شط مع للعسل ةلؤانلا | يدا ةرشلارع لزواج اخراح قاددص ةرالغ لزق
 دفن او يوخ غلا ءاكدل, دقتيالو نخدي

 رعد رع اد )ّ

 3 درشْل و ةفا 6 هويدا

 |انالف قسعدو . اههجو ماقتسا لالا تسعد

 .ةلهملا نيسل اب ةقوسعدلا ةقوشعُدلا - قشعد

 ةيود وا ةقودعُد اي ةريصقلا ةآرو ةيبصلل لاقبو
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 دعد كثضذكد

 ا ةم ده هيلا: ةهراع ديف سرافلا كو ديأ هنأ ا د 1 ا راو. ةحزامو ةعفد ةباعتدو ايءد ةبعدي ةبعد

 ا هكاجلاف ل دإ ولا كللذ ريصي ام. دعب ينعي طا و لعتسف 3 ماعلإو» ةحزامو ةيعإل ةنقانم ةبعاد * اهعماج 0

 رد اكوجحالا رّتعدلا*ركعَت يأ هي تيه يف رثع دن لوقت كل دي هيلع ا . ةرجاضملإو ةقياضللا ىنعمب ةيعادملا ْ

 ناسب بعاد لام يعي بعاللا*اوحزاق اويعادتو

 لغو كمضملا لوقلاو حازملاو بعللا ةباَعّذلا «هليبس يف

 حاير ا نم ةيبعذلا 3 بعاللا قنعدلا 3 ا دوسأ

 ةباعدلا * حازملاو بعللا رين 1 باعدلا * ةديدشلا
 قمحالا ةيعدألا د كافابلاول ةغل ابهلل هكنلإو تاعادلا |

 عد ابعد يو

 مالغلإو ديلا دلو بوعللا كيعذلا بيع

 لجدو ناسا داس ليوا
 هلع

 أ دوس ةيحو دوسأ لغ بويعدلا ةعدالوع ملا

 ينايللاف . ةلظمإو لكؤتو شراع صير

 ريصقلا لجرلاو حاولا ىلا دلل هوطوملا نراقب
 :ذعاو 0007 ةيدمدلا تنطضلاب مييدلا|

 ليوطلا سرغل إو قمحالاو
2 3 

 نوباملا ثوبعُدلا - ثبعد

 ةيوقلا ةقانلا ةليعردلا#فراشلاوأ

 قمحالا قساوبعدلا) سم

 ةيوقلا ةقانل إو عدنذل ا ضيب ليعردلا لبعد

 ارا ةلوبعدل او.فراشلو
 يا ثلا لبعد نولوقي ضيا مو. .ةلتكل ١ ةماعلا دنع

 ليكي ليعدملاو . ةلوبعد ةلمح
2 

 ايوق اعفد ةعفد 52 د ةنعدي ةنعَد

 هجو ىلع بارتلا قف د اعد ثعدي لجرلا َثَعَد
 لوهجملا لع لج .رلا ثعادو ٠ ديل اب وا مدقلاب ضرالا

 ريسلا يف نعما نالف ثعدا *ٌروتفو ٌرارعشقا ةباصا

 ام لوقت . هاقبا ءيشلا ثعداو ( ءيشلا يف باوصلاو أ )

 :ةقرس *يثلا ثعدإو . كيقبا ام هيا ميش هل تقعدأ
 وا ثعدلا #* تدقحو تيد موودقتم تاعاشإ

 خلاعلا ج دنحناو لحدلاو املا ةيقب كعدلاو.ضرلا

 ثاعردو

 |ولتقنال ثيدحلا يفو . ”هرسكو ةمده ضوحلا َرثعد

 | لكرتعدي ديدغلا لاجل نمرأعِدلاو جملا نيغل اب |

 0 مدهتملا راوتعنص يف قتيل ثضوح رولا ب

 0 »+ ةرغكدع ياروثَعدهل لاقي .ريثكلا معلا نمو فمما

 ديال

 داودلا ةديدش تراص عد دعيت نيعلا تمت

 ىه ليقو اهتعس عم نيعلا داوس ةدش عدلا 0 عم
 ثنو ءامعرلا * اهضايب ةويغ ذل ىلا قفا رس مدع

 نيرشعو نام ةليل فو قاحلا يلايل لّوأو نونجلإو جت دالا
 | ةليل فو ةنلفلا ةنل انلإو .ٌرارسلا قاحلا يللايل نم ةيناثلاو
 ظ جدأ * |_مةعس عم نيعلا داوس ةجعدلا * نينالثلا

 نيب جدا لجرو .دوسا يا عدا ليل لاقي . ذوسالا
 ةاجع د نيعو .ةابعد ىننالاو 3 نيعل ا دوسا حدا | كم

 قل ةودذعب يفأ نيف رهاوما وق, ةنصول» عاد: جب حد تاذ
 مسابملا قوف ل١ بجاوحلا تبت جيلا نوبعل اميل
 لاق الجر نا كلذو . ىّرِملاو اللا اهوةذّدتال جلا
 ىل يا كلذ تلافف قاَشع مراكا | ملاجر لاب اماط

 نودبف ؟ايبؤديكت هللا 00 تاروكذملا هذه متيار
 رمحا نب وريع لوق يف ةلعدلا امإو . ىَّرعل او تالا

 ييهابلا
 قلع يذ ءاجعد لع رنغ ُدأ ام

 لنَوا ١ مضعال رابع ديمارتلا ىف قب

 ىهو قلع يذةيس :ةهق|و ين بأ ُِ 55 ةيضه يف

 نب ةعيبر نب عم برح موب هيف ضن ناكدسا تلا لج

 نون ل جوعدملا كل ام

 فّرصي رئآزما مسإو هاب رحم يا نبَبح ما بقل عد

 رعاشلا لوق يف ناهجولا غنتجا دقو . وو
 ١ امري لضنب هَل ل

 بماعلا يفُنَعَد سن لو دعد
 ريع 2

 دعدإو تادعبج و دوعد ج
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 عد سس.

 عير ل

 نوركذي يا مذ نوكي نإد» مهوفاو معولف ديرك 1 1 صوووم 2 نم لوي ويس ةشيشّدلا

 ىأ ريغص الو دكا ءل تيبلا 5 قمودلا ح وعم ِدِلُو مسيدلا ١# ”يبصلا ة ةنون و 2 در ًاليلق هللا[

 هدإو واسدلإو اهم بئذلا دلو 4 ا. ميعلا نيلدبلوللا|

 للاي قيقزلاو ثابنو داوبلاو ةلظل و وغلا نرقو
 ةمسشل اوذ مت'دألا *ةرذلا ةسيدل ا<بلعتل إو قفشملا|

 باعوا نعو' منذو مدح هع قئنالاو مسدلاوذو

 يضل لجاو | ىلا تيبلا

 نلف نتدإوأ ا دتع

 ةيكاا لا لو

 هةرج المودل! ةفؤلا هشد  |نع ةآدوس با هاسد ةماع هيلعو بطخ يبلانا
 ّئئرهزالا

 ةيمجحا ودعل | ناثدل ا-نيشد

 ركوب اكو تيس ( ياذا ازيصوتسدي ةرعلا اسد
 ىه لاقي ٠ لعاف مسا يسادل | * ىنفقسا لجر انامصبأ

 رو الس

 ةيسدن اسد *اكر ز دض ( ناي ) اييسد ىمدي 1

 : نشادلا *ّدخا نن نش دن *# معا انشد قس 0

 بولا هب ُنوذعل ةيسر هاب نشدلا بّرعمو لعاف مسا

 لوق ةنمو٠ ا ادا ربلا 3 0
 كدننا ةلعتسا اذا هريع و | هبوب "نالف 0 ةماعلا

 ناكم ءاخماب ةنشخ لوقب مهضماو دحا ةلعتسي نا لبق
 لاللا

 1 ةيسفن سدو احل عهدك ةنعو ٠ ةدسفإو ةاوغأ ْ

 .٠ سليف مجاز دل دو «

 || ىثعالل ةديبعوبا دمناو.ةارصلا ثعدلا

 ةوشدلاو: ةأشلا فيرحت ةَوشَدلاو .ًامجَت فير ىقدن - لاو ريح و نيزاف كثمعلع لو

 هل لا ال ا لاي كرات هم
 ٍفراعجزايدنعا خب

 ل م ١ ةتقدلاب ادع ْ

 يطل | يلا لوق ةنمو.سراف دالب يف ناكم مساوه ليقوأ
 داليلا كلت ُِ قاكك يح ٌْ

 نلاوطلا نورا مولا
 .لايغألاو جنتل | جورلا ناب

 حاول ايف لاقو. < صم ةنم ذك لص نكرم

 لا دنع

 كالفتلا نوبل نعم 0 زا ولعي تعدل يضلل رم صد

 ايا يحل انعم ادب هدد

 528 كا اقص د د ةرغو جاجزلا قصد دع كندلاو .نيتغلل نيب عقو قافتا و ١ يسراف وه ْ)

 هد ل هن دم هةصد كلل ىنعم ةماعل |

 ةنيغسلا لثوكريطو لا رطد .. |سابلل ةبحاص ةبيس اًراشدرشدب ةوغوجركل ارشد

 هدرطو لش اك د ةظي حو .ةنايصل ا 052 أم هيف قم ذأ هئانتحا ةياهه دنعأ

 عد كك عدو يفرك ذيسو حدي نير هأأ غي *ضراعماط نكي م ذأ اهسفن ىوه تيكر ةأرملا ترش دو ظ

 ةيلك نوكسلا ىلع ءانبل اب عدو . غلاب قيعنل اب ما | سسرفل إو. ةحرت رمالا رشدو. هدرط اريغدت رشد
 منا لج ابن نيودنل اب اع ةيىليق .اهوو دتاعلا لاق هذ لكردب ةلينح لخ ربسالاو .ةاش تيح ري ةقلظاأ||

 0 د ضوكلذكالا لوتست ل وا تشاو ا حالطصا ن 5 هيدا ا

 اعلذل لايك ضرالا يفو.ةشيشدل | ذختا اند د نيانارتد
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 | كلشودلا ةنمو ةيخ !نتارنلا كسودلاع 3

 ا عير ع صاغ (يواو ) اوشد و.شدي ا

 * رصيبإل هيسا ْششديال الف لوقث ةماعل أو .اهيف رايب | هي كل 1 ل نا زا ا 0 ايس آلا هل نوركذب ال

 ظ اهيدي لخلاب تطل ةصدصد 5 رمل تص و 5

 حححسسسسسطصبييييبب--_جييببببيبيبيب سس 9 1 ا ل هه ا مما ع صحم



 ترم لا

 دنع ناببضلل ةبعل ةييديلا + ضرالا ةيق ةداسدلا
 سدت نمو ةاودل | ةعلقيال نال | سيسّدل ا بارعالا
 5 سس جدامرلا ةيس ةيوشملاو سابخالاب كلينايل
 جدأ هوا ةليحلإو رككاو ةوادعلا نم نك امةسيسّدلا

 ديا كيا يض ةلياخلا اهلا ننال
 ةاربل | يف هيريصوبلا دوم زيشل | لوق ةنمو
 0 وج نم نم ناعيا جو

 ا
 3 7 ربست ةحارجلا ثالآ نم نس دما

 وف هلم ايت و ١ ةخانسص د عسدب لجرلا عسد

 . ملا« ةانالإو .ةعفد يشل إو ملا يف ينخ قرعلاا عسسدو

 يا ةعيسدلا ٌهاطعا انالفو .ةدحإو رةَر هّدس َركْإَو
 نم اهجرخا ىتح ابعفد هن هي رع ريعبلاو . ةليزجملا ةيطعلا

 »* لهاكلا ٍ قنعلا زرغم عيرسدلا * ديف ىلا هفوج

 هكدا اون ىاتلاو ةعيرطل امأةليرجلا ةعنطلملا ةديسدلا|

 عسيدلا * ار ةدئاملاو ةريبكل ١ ةنفحإو
 عسذملا * سارتجالا ةريثكل ١ وأ ةهفعشل ١ قونلا حنو

 عش دلو . ةرغثلا رظع ةيس ئرملا ومو يول

 يداطا

 نافسدل | نم ةشاعه راص لجرل اف سدا-فسد

 ىا <يشلا بلطي لوسرل | هبش نافسدل ا * ةدايقل | يا

 نافسدلااو . قاسثد جار 0000
 مضل اب نافسُل | يف ةغلرسكلاب ناس او.ةدايقل | ضيا

 ةدايقل | يس دل «١ نيفاسد ج
 . ضيفي ىحالئما اسد سدي ضرما قسد

 قسدو» ا لاس ياَّى قسد ىتح ضورملا تألم لاقب

 نال“ وسناوا+ سلال اكو ضبا ندرك
 ةأايطتسملا نيرطلإ اوال نم ناوخ قسيدلا * أم

 (نونل ابرونلاو باوصلاوازروة اوت !او نالملا ضوحمإو

 ةاضيب رتضف نم ريل> لكو برعلا ةيعوا نم 2اعوو

 + ةقرقرتو بارسل ١ ضادبو ضايبل او نسا ةيفاص
 *# برعل | بورح مايا نم ةقاس د سونو“ كلا ةكدنم

 مد

 هوفألا قسدالا

 سا دل ١ »< دسالا كل دوما ات كاشف

 منخل اوعابللا ف ةيظع

 ةيؤغللا ةركشدلل
 ةانيروا يقالملاو تازشلا اهيف:كورؤكي :جاغالا ثوييو

 (|ةنمو٠ ا جراطشلاا وبق عمجت 2 توب ةلوحرصتلاك

 ظ غرذتسأو كانهذ ىلع عبط نس .- نتاع“ وربزالا لوف

 || نبأل ةركسدلاب كتدشنا ام تيرنأ ىح كنزخ ةاعو

 ْ يساطادم نب هللا دبعنب هوو يلا نيا

 هاوقب ءاحشل | تافاك عج يذلا
 هجئاوح نم يدنعو ها ١١ كج

 اسبح انتاجاح نع رطقلا اذا مس

 ًالط ساكو نوناكو ٌنكو سيك
 ع 3 ا 77 5و بابكلا عم

 ا كا ماجي 0 را ماد
 | ضرالا ٌرطملاو .ةقلغا بابلا مسدو» ا
 مس دو .ءانطاب ةالط 5 د ةممدي َريعبل أ مسادو» .ًاليلق ب

 الو ةيوثروا ةظيوت يابا ماعطلا

 | لعج ثلا مسد# داوسل !ا ىلا ربغا ناكتيشل شل ت.سادو

 | ةدوسينلاو غلابب و اب تضرالا رطملاو .هيلع مسدلا
 لال يملا ةفحات ابص ىأر نا نافع ثيدح 4 ةنعو

 ظ 5 هنقذ ةِ- ىت

 ْ ةيوتسللا ضرالاو ةعمودلاو

 د :رانلا | اوداوس يا ةن لون اوهسد لافف

 | ىفرلا مسانلا ا ةرورانلا مسداو . نيعلا ه ةييصل

 ناو دصم ملا + داوسلا ماسلا * ىفشملا لعلاب
 بايثلا نم مس ءسذلأو . ةنم .اضوط ىلع يا رمالا مسد ىلع

 .سندلاورضولاور مشوار مل نم ك”دولا مسّدلاو.ةتحولا
 ا ىذ مسدلإو ٠ ةخو يأ ةطلس مسدلا نمد هذي لاقي ةنمو

 | *اهوحنو زوحلإو زولل اك ناكامم موعطلا تاوذ نمو.مسدلا

 (يدرلاو داوسلا لا ةريغو ءافسلا قرخوب سبام سلا
 | *«ردصملاب ةيهسأ وهو 5 ا وه : كافكا اجرلا نم

 ظ 0-5 مسدلا مع 5 مسد يع موق مد م ا ثلا

 ا ثمي دما ةنهو 3 ذلا ريكا ميس ّدلا 2 موعطلا تاوذ

 1١م



 نس د

 ساحل ١ ند
 ةبعل كتيتسدلا | ٠

 |ةطنحلا يف ناؤرلاو مدقلا *يشلإو بلصلا دسالاو نزلا | ليطتسّريغص ا نمتعوف يس
 نم ريبكلا ةآنالإو هتسد بوعم ةمزحا ةهتسدلا. | .٠

 تاس د ج جاجزلا |

 ىا قرابلا عْمسَدلا * ديلاب لون ةينآ سلا
 ةيتحل | ةاتنملاب قمايلا

 2 3 ىلا وذل يزن ذل ترعمل
 اوق هيف 3 يذلاو | معاترمو دنجلا |

 ربزولا لع ا وسلا فاظوت .ريناسد جةطباوضو

 .ةونلا بحاصوهكرتامىلا ا
 اطوتب اامزو ىلا اهباتح يف ةلودلا لالبتسا ةنموأ

 ةرباجالاو وناقلا اًضيان وعي دل كت وسد

 ةنيقر اكل رو اهجومب لولا يرجي ةدعاقلاوأ

 ن4 رو نمو ةدعاق ىنعب تس<د نم ةكريرهجأ |

5 

 بايك | تاحالطصا نم ايدل نكس د ظ

 نيتاسد 26 ىقيش وللا|

 . يمتنملا جدلا * دو ىلع دا جيلج يدان

 توبكنعل اجيننت ةيود حاملاو جحدملاو | ظ

 هيو ير ةفقادرو نعلم از نرد ةوسد ظ

 ارحب ١ ٌةرسد *يش وه افا .ةركو ردنعلا يف سيل ثيدحما | ظ
 سايتادلااب اهبصاةيفتلاواا لجمال دنحوو ةعفدأ|
 عيوني دف ةلخداءرشلا ىف ساسزنلا رسذو ماكل ىلإ
 هس العلل هكر + - ق وبلا نم ةرسادلا| ظ

 نيفر طلا ددحمأ لكما انيمك كا نايل

 0 راو حلا ون هوة دعا لون أ هسا

 يكف طيخ ا ساس دلو: 0 ىلعأ

 لل .رس دو رسد ج ةنيفسلا ح اولا[ ظ

 سد تاداةماتملا دس

 حادر اهبناوج ةربضم |
 2 كح 2 ْش

 أرساودلا*رسدج ةعفدت يا اهردصب املا رسدت ةنيفسلا | كلما دقو نورودب 31

 اد رواد سدو ارجارلا تاو ريثلا ةروش تو

 ويح مما ثابنو غلا لدملا رّسْؤَدلا * م اعلا

 || تناكرقب نيكاعلا رسودو. مجمل | ديدشلإو حفل اركّذلإو

 | امطب هيئاعك ٌدشا فو قارعلا كلم سذنملا نب ناهنلل
 |تناكر سود نم شطباوه ل اقي لكلا اهب برض ىتح
 ممر له و اهرفكا ولالا لتانتع لكى منع
 ند. وا عفدلإو نعطلا يارسدلا نم كلذب تي

 ظ لوفي اهيفو :هلقثو امطو ةرغل غضا 507
 | رعاشلا

 ةبرض مهف ُرسْوَذ تبَرض
 رقتسأف و كل. داتوا تنبثا

 * ةغضأ|و ةيختضل !ةقانلا ةرّسودلا*ر دا 6

 .هيلع ٌيوقلا وا عالاريغكلا ريسدملا *رسإودلا ٌيرَسودلا

 عاج زسدم وه 1

 ةيسدي هيف سدو ريغ بارتلا تحت <وثلا سس
 | ةماعل او. ةحرو هان [|و ةلحت ةنف دو ةلخ دأ ىسيرم 00

 | اودي ايست دل نيتسد < نيس يعج نمدلا ليست
 باح دقي نييثملا وس يف ةسسو, ةغل ابدل دّدش ضد

 مطوفك كاي ةريخالا نييسلا تل لاي اا افا د
 لكلا ةيكل 2 اها نايا اوت ف تلت 4

 || عم ةسفن سد نم انعم وا . ةأامو ةلزخم يني ةنال

 | هللا اهاسد نمفن تباخ ىنعملا وا ٠ معم سيلو نيحاصل |
 | نالف ىلا ٌنالفو . نفدنا اساسدنا وشل | ّسدنإو . ىلاعت

 ظ ةمالابجللا + سوساج) نئوسادلا + الاب هانا
 اننا رنلا عم نولخدي ملاعاب نوئارلاو ةئئافلا

 م نونبل ىلا لصتت

 وكيعم رك وس نيطخنال

 نيفرطلا نم نا د رمار



 اذ لعف اذا لجرلا

 يرد

 ف ةددلا قالك اهانعم ة ةيس .رأق

 سرد يف سإاوردلا
 جرا ةّئد ةلضف نم سوبرا مادق ام ٌضسإَوْر دا

 كي "1 ع

 000 ,راثلا نمد بن ردم

 تسد

 ةردلا* تاو 1 برض اولا لوصإو هلك ؤ: ةزؤرر ال هوم وه "كقولك

 ةأهغلا ن؛ يرطق لوق هكرتو زملاب ىوربو أرد هين

 يملا

 رد حامرلل يئارا دلو

 ىامأو 1 ي؟ ؟ نع نم

 اوووام ٠ج نرثلاو طشملا ةّيردكإو ةار دلو ىردملا يق دها راو دمطللاو كلا تروا

 ىلع نيدلوملا -دلغ يراعيو قايواتت سةر اح ةللالا
 يا نشوردت نولوقيف اللف ةنم نوعئيوريتثلا جئاسلا

 ١ شيواردلا ٌيزب اًبزتو اًشبورد ضاص
 ةيذلا نم ناعبضاا دلو ٌناوُرَدلا

 س7 م

 دحأو 0 ةيزردو ةيزدو ابزردو اًيْرَد يردي ودول“

 0 سايردلا

 0 قايردلا

 . هع ري 7 3-0 2

 ةعفدارزد هرزديةرّرد
 | 0 ل

 | . و را يفثأ ىلع ولطت ةهلك ةنيز دلا ح نزد

 ا كرو .رثع 1 اهانعمو يضرفأ اتاضاإو

 كلاذ نم ّلفا ىلع تفلطا | ل امعتسالا يف رثكآلا شو َةباَ دوار دوار دو انيردو

 | قرؤلاو ةذامولاو سابللإو-ةازطعلا عشا .ةلب 4 0 ربرضل 4 لع ىلا لصوت وا ة )21( 12

 اعذخا ةيسراف لصالا ىف فو ساجلاو تيبلا دصو | ل اعتسالا ةرثكل اًقيفخت -ءابلا فذجبردأال اولاقوأ

 ظ ةليعكا ضيا تسدلإو . توسُد ج اهب تفّرصنو برعلا | اذه نمو. نكي مل يا كي لو لابأ مل يالبَأ ل |ولاق

 .يرسب اذا يا ري اذا ليللإو ةيشاغلا ةروس يف ليببلا
 هاراد#*ىردملاب 227 ةسارو .ةلئخ ابرد ديصلا ىردو

 ”اراد لوفث ةماعلاو ( أرد عجار ) ةنطالو ةلتاخ ةارادم
 لوق ةنمو . أوه ىلع ةاراجو ةاضر ىلع صرح با

 ةيددقرمسل | ةمانملا يف يربرح

 ةرشاعت نم قلخ لع ربصإو
 ئراتح قم بيبلل اقاو رادو

 ةنمو . ل الأ ىضتقم بسح ىلع ىرج يا ةتقو ىرادو

 ةاردار هب هاردإو ٠ قيفوتلا مدع ةارانملا مدع نم ملوق
 ةزوس يف ةنمو.ىردُت اهىا كيردي امو كاردا امواكلعا

 .سدقلا لب ام كاردأ امو ردنلا ةليليف ًءانلزنا نأ ردنلا
 ديفا قكدقاو كك كرب , هلعل كيردي امو سبع ةزونس فل

 كيجكس تودتوةارملا ترد .ةلذخ هزدا اردنا
 رفلكت عم لبقو ءيثلاب معلا ةيارّولا«ىردللاب اهرعش
 .ىلاعن هللا ىلع يرادلا قالطا !وزيجي ل كلذلو.ةليحو

 نم ةمزجلل ةّمسَدلا ةنمو .ددعلا | لاق ةنا يينلا نع ثيدحملاب تحإو مضعب كلذزاجإو
 ريبكلا لجرملا ةماعلا دنع تسدلإو .اضيا ةنيزدلا ىلع| هقنلا لع ةياردللا لعو.هيسرادلا تنإو يرداال ملا

 ةماقملا يف يريرجل يناعملا هذه رثكا عمتجا دقو . ةعيدخلاو

 ةراعا يذلا كا ا لل لوفي ثيح ةيرعشلا

 انا ٠١ تسّدلا اذه يف كّلحا يذلإوال تلقف تسسّدلا
 تسلا هاءت يذلا تنا لب عسمدلا كلذ وحاضي

 ىذا يذلا بوذلا ىنعب ثلانلاو لوالا تسدلا ناف

 هذه ٍكَرَب نا كلذ لبق لوني ثرح ةنم ةراعتسا دق هنا

 را :عمب يناثلا تسدلاو .ةراف كيفرو : ال يتيبو ةراع

 بو . عادخمإو ةلبحلا ىنعبربخالاو ٠ سلجم وا تييبلا
 77 1 كيق ؛ لو مدحا حدق باخ اذا محالطصا

 ب واتم ةمانملا يف اضبا ىربرحلا لوق ةنمو .تسدلا

 موببلا ىرت لهل ع مالا ع نصبت

 ع لكلام خروف مولا رقي ال قف

 لوقن غرطفلا يف بلا ويف نوكي يذلا وه تسدلاو

 دنع تسداي ةبعل ةنمو . لع تسدلاو يل تسدلا

 م ركع ةدمح لعاضبا كفلذلا قلطيو٠ قيداوملا

 قاطو .اهوحنو قعالملا

 1 م



 ورد هرد

 ةتلراطزاد هان 3 بطل 1 ردلا ثوم ةنردلا|

 ”ةزطلتم اهناكامادريخلل لا يانارر د دي و ا |

 ورغ 2غ لوف ة ةنمو' تا ١ نم مدقو دوس 0 نير دلا#هب ١

 ٌىلغتلا يك نب
 1-2 9 8 ا

 اهيزراقلا روما ”ةادلا فتن
 . ةبدجملا ضرالا نبر“د ماو . قلخلا بوثلا اضبا نيردلإو

 رعاشلا ل اقأ

 يد“ 3 دعءد ّببح طيسن يلاعت يقع

 ردوا كرار كو
 ٠ لصالاو ا نّردلإو يرألاو فلعملا ُنوَر'دإلا
 ةةاردإو ناردم لجر لاقي .ةنردلإو نرذدلا ٌنارملاو|
 يظو ١ نيرادم ج كمل اور ل مازال
 سبا يا ٌن ردم ٌبطحو .نيردلا لكاب ناردم|

 لوصا نياق َجوُرَدلاو جياردلا ٍغاَردلا- < غرد
 4 وا ةريغص ر نيد نازي

 لاجرلا ن٠ دبدشلا رزضل ا |

 ديا نتا ولا ]هلا

 مظعلا عقلا لولا فوثردلا - فنرد
 كينريلإو كور دلا# كنارد جةسفنطلا كِنْرِدلا

 كيناردو كنارد ج طسبلا وا بايثلا نم يبرأ

 سنار ا

 0000 علطو مث ارد“ هردي مهبلع 0 5

 2لاَّقا اره ل ادباك أرد نم ةاديم ةداملا هذه ليف. 6

 237 نا ثالفو ءاشإ :ن اذك ىلع < هرد » ةقارأ نم

 5 مودا اة فراؤ# درفم ةجاوه رهدلا تاهراد

 ١ع عفادلا طا مونلا مرد وذ وه لاقب. ةعفادملاو

 دنع ديلاو ناسللا ِ مودنملاو تيرشلا لو ا هردملاو

 ةببتكلا * هردمو ىرماعلا ليل لاق ٠ لاعتلإو ةيواطإملا

 راكملاو مونلا ميعز اًضيا ٌهّردملاو  ةِرادم جرحادرلا|

 ”يناودعلا عبصاالا ب 5 لوق ةنمو ٠ منع ْ

 هرادملا ةححامجلا نبأ اب

 هراكملا ىلع نيرباصلاو

 ةداقؤا | ةيكركلا ة

 رم يذ لك ند م

 0 2 سداّردلإو اضيا نادل

 ةهّرهَر دلا - هرهرد

 لل ا ريزكلا ١ سمار دل 0 سهرد

 ظ : 2 نق 0 ترثك لوهجلا ىلع لجرلا |

 كا فو. :لضاح لعفل اف لودنملا مسا دِحْو اذا كل
 كنرفلا نم ىلفلا عسل ُ ةنا يا مثر 1 ملوؤمتلا

 | دوجوم و يح مسا 50 دق ناكاذا 0
 ا عالي يكل | 5

 يو 26 2-5 اهردا نالف 2 *# -

 ماردلا * راظا ةرصب هردإو هه ردموهف اريكةانسا

 نظل "ا كااؤو .اقلاد قولت عئرلاو ماهر

 امك ةضنلا نم ”هرد !منال ةلماعملل ةضنلا نم ةبورضملا

 امهتاواش ا ]:5فلانلو ةسدلا 3 اهعمراني دلاا
 | يفإو يرير ١ لوق هيلعو. "رو /اب ءاطعلاو ذخالا يف

 . كللعُك ع الا ناب كيلا مالغلا اذنه يي 2 ل

 كيف تبيح ام يل 6 تيش نأ غرد قناع نزف

 2 ةينانوبل |ب يرد برعم ليقو ةيسرافلاب مرد وه

 | دوقلا ىلع نيدلوملا دنع ماردلا قلطتو ٠ ميهاردو مارد

 مكعب لوق هيلعو .اقلطم

 ارااخ ماردلا نا

 بيعت .ترهان ول
 ةقبدعكلا اضياَم مثرد دلاو

 اريكلا علا ربجت م
ًِ 8 2 ٠. 

 | اريما ىحا حت

 ضّرعتي ا -درورد

 2 0 0 ل ةبطصم ف 7 ا

 لب لبق 0 برعم يسر اف ىهو٠ نع ز 5 جاو نيقشتشملا

 ةرثك ى ٠ هاشم باني ةيضاط توتلازوتج قف ةضاف يركع

 ٠ ةزرد دالوا ةلفسلل لاقي يبارعالا نبا نعو .زوردلا
04 3 

 مدقم قو ةزاوردلا ىلع سا يذلا وف ذور دملا ليك

 َضَوُرَد نولوقي . ةيدكتلا اهيلع نوديو ةيشرافل انا"كرذلا"

 ظ ةسيسقملا 000



 مرد

 ىلع اوكردتسا ةيراجنلا نم ةقرف ةكردتسملاو . عاملا
 نكلو اًملطم قواخم ىلاعن هللا مالك[ول اقو مهم ةينارفعزا للا

 .قولفم ريغ ىلاعت هللا مالك ن اب ةدرإولا ةنسلا اتقفإو

 !امالا كردا يذلا وه ةايغنلا ددعو .لعاف مسا كردملاو
 ال اهزو كرش هس كودلا] وا :ذالا ةزيبكت دعإ
 ةغل ايلي بف هاتلإو . ك اردالا ديدش يا ةكرذم لك الا

 ةينجحلا اًمضيا ةكردللاو . ةباسنو ةيوار وهف ىف أك كبنأنللال
 ترهب ال لك دما نا علف ماهل يشكل

 ثبرض وا ميل ةبعل ةلكرردلاو ةلكروللا - لكرد

 يا ةلكرح لود ماكل هيمي هوا قضفإلا حنا

 و نولوةب نورثكالاو . ةجرحد

 براق“ رطنلا ك5 تادكل
 نا 5 ب 25 مردي ذننفلا مرد

 مرد مردب قاسلا مرّدو . ةلع يف وطفملا براق ةماّردو
 هل نبي مل ىتح ملا ةاراو رظعلا ١ يضكلاو وتلا

 ندور ةنانشا كيف ةرريفلاو دمع ينواشلا ١

 وصلا مردإوّيضنلا دعب اهاّوس ةرافظا مرد اهعوقو
 ١ زلوم ةنانسا تك

 لعاف مسا مرادلا * ءآمردلا تنبنا ضرالاو ٠ ءانثإلاو

 ةماودلا * ةيشملا جيفل او ذفنالا م اًَدلا *« اضغل داش

 مر 50 ةلاو و ِق ؛ ةريصتلا ى وثملا 30 7 بننرالا

 كريب لذ لِيَ نابيش يفب نم لجرم اور

 اايكدتتوا بود يا ذوأ 0 !ةاب كوضت وراغب

 ُّظ رانلل ىرجاكةمد عاضن كاله يا .ئرنعلاظر انلا دقف

 مردالا ثوم أم 00 مف بهذ يذلا ئزذعلا

 تو ردصم

 نييتساال ِى |ةآمرد ةرم| ها“ كَ تابت بعت :رالاو

 ٠ بنرالا 5-0 5 مع و مثل ا ه اهتفارمو اهبوعك
 ياا مور دلا * ةئيلو ١ هآسلم ةمرتد خردو

 مالغلا 8ع 8 27 روس ِِق 0 : ةريصقلا يملا ةّكيسلاو دلل أب

 يوتسملاو هلل نافساال يذلا مَرْدآلا * عانلا دهرتلا

 , مثل !ةامغ املكو
 .ىكعمو ةنز نونل اب نيرادملاك يرادملاو :ةقفارغو ةنوقكا

 بمعش ذنو

 ل

 نرد

 ةخيللا وا هاسلملا عوردلا نم ةمّودملاو
 ٍنذاريغب رمد ع دا تجرد ةقانلا تجرتد

 جعرذلا جاوا * وب تتسم هيلا يف لخدو
- 0 

 ميك ندؤودلا زعل ينل وأ تكفا قتنود

 نود قبق دلأ قرَدلا

 ذأ براق وا ادع كفوف

 -و
 َىيقد كيد 3 دلا ال فرك جو لش

 3 نلابةديوهع واو انرد نّردب بولا نرد

 دال. ةنفتو ةقنرد و و ودا يك وردا هب 0

 دوي اواو | 1 هيو لع دعا

 ا بارتلاو ىَراولا

 | ملا ناكم نونللاب كونر دل اكةسفطلا كوْنّدلا + عانلا

 ظ 9 نيراتخ/» تر دل كيعو: بالا اكن داو نع
 كدا اولا تأ

 ري

 اج نير اب ةضرف

 اليو يرام شم لاه ابل تسي راض تايكرلا
 ةدرخلا طوصل بولا اعف جاف عاملا لزق

 ممايع اقافخ انهدل اب نور
2-7 

 هإ ه - 1 أ

 ربئاقحلا رب نيراد نم َنءجربو

 ||. ةئلتمم يو نيراد نم نوعجرب مث اهغارف نع ةيانك | عانجإلل عرش ليصالاو : ىر
 ظ 0 ةبسنلاو .ماحرلا ةّدش دنعر الا نم ةنوقرسي
 نيبيصلا كا ةيدا يس ضنا مع ؟قونلاق الآ ظاتدا

 قدزرفلا 0 ف

 أبن نم ةكيزت رب :َتَأك

 مادملا نم يذلا 0 َ

 ىا ضم ماطح لكس يبي ةناّرَدلا * بلعتلا ناّرَدلا
يع مدق | هوأ لفبوأ رج

 9 كسفو كىللذ نس“ مد
/ 

 دبع وود وام هيب نمل كل وا ولا نودلا وب ع

 ةيئان هدأ هن ما ولا فقل ةبلص رح ءابطالا

 ظ وسو اكل ةواشوع

 ||١نردلا وذو ىلختا بوثلا نردلاو .ايندلا نرد *اوأ

 يدتملا لاق
 هب لذا لام ىلع ئمقأ الو

 00 هب يضرع ام ذلا الو

1 

 | اهب عابيو دنطا ْن

]| 
 أ

 ظ ةلياخ مجارخأو دب اك يثو انهدل أب نور مهنا يا



 ىهو اة ثلا كرو. ضرالاب ئزنارظللا نيو كلر هإ |

 06 ارد ١ لواح ءيشلاب يشلا كرد باو ٠ لعتفا بأب ن .

 ف دل اراب اج | كاند شا لاقي ٠

 .كردأ ىنعب لعنلل 3 كل اروي ةكرادت ىنعمب تاف
100 

 كل ارردو.هكح فالخ لع عابر َكّردا نم ةنال داش وهو |

 !نايونلا كرا لاغوو درطعا ف لما اب هني

 ِك
 حا 0

 رجل داو و لك وو ةفظقو ققرنلا ترس الصوم مك
 |ةجردلا اهلياقيو لوزتلا تريدعا اذا ةلزتملا ةكردلاو

 ||. اهاها لزانل رانلا تاكد ةنمو . تاكّرد ج دعاصلل

 |ةكيردلا + تاجَرَد هتجتإو تاَكَرَد راخلا لاقيو
 (* اهل دئاصلا كارداب لقافت كلذب تيم . ةديرطلا
 || لعلل تف دارم ءامكحا دنع وهو كَردأ ردصم كااردإلا 5

 بيطلا يبا لوق ةنمو وحالته ك ارد ُنءطو .يبسملكمسا|

 قع طنا نحول
 اككردلا نعطلاو ءادعالا أنف

 عادلا تاو وقل لب كن
 رتجتنو روث نيب ادع ىداعف

 لسغيف هاو جفني لو كار د

 ل

 مح راسو

 لاق كاردإلا رين كلا ك اًردلا * قرعي موالصتمإ اودعأ

 :ادنإ راين لل سفأ نما لايعلم زو يري
 جاو دراالاب دارملاو.اًجإو دزإوةغل كل اًردساّسح |ول اق دق
 نإو ةغيصلا يف امنبب ةجوازملا دصق لوالل يناثلا ةلكشمأ

 فكطتيالو قاحلل !كَّردلا «عسفنب امس ال يناثلا ناك ظ

 كفل الاقي. ةقيبلا كّردلإو اضيا كّرَدلإَو لعق هل

 يسيل تلح ل ولع انتو فصاح انف فرح نأ |
 لع مرا ىتاوتبالما يلا

 كَرَدلا نم ىثخا ال نرفلا عبتإو
 يناخ هموق رورك نم ىشخا ال يا

 ليق .كاردا ج ءيثلا رعق ىصنا اضيان كردلإو هيلع ا

 ريعسو ىلغل فو .كاردا ةعبس ( ةرخالاران يا)رانلل

 ىلع نب كلذو .رّثَسو ةيواهو مههجو محو ةيطحو |
 ىف قوي لبح اضيا كَرَدلإَو . نارنلا يف ءاسالا هذه ركذأ|
 نفعي الف هللا يلب يذلا وه نوكيلريبكلا لبحلا فرطأ

 عئابلا نم ي رتشملا نشا ١ ابقنلا دنع كَرَدلاو ةاشرلا

 .عيبملا قاقحتسا نم اقوخ ُهايا ءاطعا يذلا نفلاب اتهرأ
 كَردلا مويو . قافحتسالا دنع نمثلاب عوجرلا وه ليقو

 دريسو رثولا ةنلح ةّكرِدلا * جرزخلاو سوالا نيب ناك.
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 اي داع ند ل  رقن را نمكأو ةداوج نأ يأ أ

517 
 يباني يتبل الم نم وا

 0 ”عاوه )كيما يجي هيجل وب ةلصاخملا ةروصلا ىف عع

 | و1 يوصل هايرالا دوم غمكلل اوعالاو قدك االسم
 || ليقويوتلا ل ابئاغوا رضاحا

 ا وخل لي كوع الاه كباورطالا
 ا لاةاولت كلارا ايار نقط ان لريشالا ططقع

 || لوالا نوكي نيئيش ركذ ىلع ءابلعل | فرغ يف قلطيو
 موت عفد ىلع ةاحغل ا دنع قلطيو .رخآلا ن اين اهم
 0 ديز كلوتك ّنكل م دنع ةتادإو ٠ قياس مالك نس داوت 0

 ظ 0 نوم نول عفوي هل ةعوضوم قو. . لم ةنكل ةيغ| مع

 قيساق نا رام هتقدر ولوقنف# ءاشتسالا تاوداضعب

 ظ ا 3 ةنا الا ةروصلا نّسحو
 أ رعشلا رحبا نم رحب مسا ضورعلا لها دنع كرادتملاو
 | ةنزوو بيحاب فورعملاوهو معن إو برعلا نيب ةكرتشملا

 رعاشلا لوتيف ةنمو . رتاك يفا اة نأ

 اني نا نك

 للَطلا كنزحإو كاجتَت ظ
 نرحصالا ةرعاد ىم ةلهها ليلخملا نال كرادتملا هل ليق اغنإو
 | لها دنع كرادملاو .ةتبتاف شنخالا ةكرادتف ةيساؤمل

 | تنوي ناكرحتم نافرح هيف عقب ةيفانلا نم ٌحون يفاوفلا
 ظ يجننملا لوق يف ا؟نينكآس نيفرح

 الخ اها فو ىوزي نم لكأم د

 "يقل ليفكلاو بمحلا يضربو يفافع
 ناكرهتم اههنيبو ناتنكاس يقنلت هلوق نمد او ماللا ناف

 كك رادنملا هل لبق افا! ةزودكلل كفاقلإو ةحوتتل ماعلا اهو

 انبي للطن واه واوحمب كرا دق نيكرتملا نتنزرال
 ظ نم عبشت ال يك 1اس لم ةكرابال وب تواكوكتل



 كرد كرد
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 سحو ))قكزنلا كئاذوأ ةدارود 2 ىاد كرست ل ايدل ماشلا 1 3 00 امم انتحل قاكدلإو ظ

 | . ضعبل دعم مما ءيثلاقالفو: هن هكرادمو نار دإ4 ةبيطأو أهّرضاو هكاونلا ماس وهو٠ قشمد ْ

 || الو ةدوم هتاوف لبق هلأ سداب رمالاو . ٌةعبأت ه و دنت ةماعلاو اك نفاَرْدلاب ا ئرهزلا ق ةاكدلا

 ا ةتقو غلب هيثلا كردإو عابتا كرادال و هيف هلل ١ كراب نم كلا قردلا كوكل لوي نم مهنمو . ةآرلا |

 || ىتح تيشم لوقن :هلا بلدوو ةنحل ةوثلإو : ىهنإو | قو ةَِمحلا ةقّردلا + باجحا !ةاقّردلا * ءيش لك
 وو

 1 2 ع 1 1 ل
 مرضنغأ موق ةنمو . ةنأمز عك مج تشعو ةيكرد ٠ 2 فببشخح ايف 0س اندولعي# . م لو سر“

 | كردا نر. ٌةياحصا !و .مالسالا كردا نم ةيلهاجلا نم | حالصا ءابقفلا لوق ةنمو . هحيرد بعمر هلا يف ةخوخمإو ظ

 || ةاّكملا تكردإو . ةباعتلا كردا نم هيبانلاو ٠ لوسرلا | قّردد ج ةخوخملا يا ريغصلا رهنلا ب>اص ىلع ةفّردلا|

 مالغلاو . جت رهثلا كر داو .ةتبار ي ريجوب ةتكردإو . هتلع 000 قايوتلا فرعا قايز دلان# قاردأو قارس

 00 0 0 اغلب :تاكانأا ةقاير داع ملا هافش تانوقم يشير داو ةغالا هذه ْ

 ْ 00 7 5 00 ا 0 0 م ع 0 9 را مود برعم 0 تاَد

 تياهتسا مثآل اد اهبلق دعب لادلا يف ةآنل تغداف ار قراود ج ضيا ةرو لا
 هاضنقا ِى ذلا هن 86 أب يا أعفد لحولا ةزهأ ىن قنعلاو سارلا نيب لحي "ع نسفاّردلا -

 ديلا زي لما احسن قواها 0 (ور )خت ةر دسار
 : 0 ءالو اهلع اواهج يا ةرخالا يف ميلعا د دج لاملاو..ةديدغلا نم عرسإو رف لجرلا عقرد

 |ةيلط تاف ام كرادتو . ةئخل كسا هتجحرب هللا ةكرادتو | «مهتش سانل او .ةعبتت دا 5 2 ءلافأ
 نع ريهز لوق ةنمو َ ماقالت موقل | كراذتو : هتحأو ماعط عقنردأإو 0 ةديدخلا ند سا 6 0

 )ا يلا

 ام دعب قاد ذو سبع ايدك نام و لا #7 عاملا |

. 
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 رشنم رطع مهم !وقدو اونافت هلو . ري ف *و اختو صقرو اعيرس ّرم لجرأ١ لقرد

 نوواه نينار ىلا الكر ل ريعبا | ةييمرال اك يرحم نم كتان لطفل + نعذإو عاطاإ

 مه درمأ ةعالت 3 اضف ينفي ا.ضعب داكىتح نيتفئاطلا اهقنب[ش شوقةنم اهنم 2 ةصخم 3 ةردلا لون وأن ةماعل او

 اهو اذوب اغار تفوع كلوت غراء اوراس ب مره 5 ا ةلقردل | * ضعب نع ًالخادتم انكلم
 م

 هلوقب دارملا ىَرتخي أو
 اقدِدُو ناديسلا منك اًنيِك | يف درو امل لاّجدلل ”سإو طقاسلا تريلا - قرد

 ميمو لب نم لاح لكىلع ا ميد

 زيا ةاربإوع تأ ةنأ ل دي شيشملا ءارلا دّدعُن دقو *لرق رَدلا- نقرد
 ' جاهم اي

 اق ل ليدل لن رطعلا كلل ذ يف مبديا ا ةيمور ايمي فاودل اهل لاق دافرعزرتا ىلا
 برضو مثنم رطعب برعلا تر طقق ٠ . هرخآ نع اواتفف هيباع مالكلا

 عب ٌرطللا ككدج كرد
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 ظ هب انغام مس قاع ٍراطع مسأ وهألب يقرون لثكلا ه 4 ءيشم اباتالف كودو. 3



 قرد عد

 عرف يبل لجرلاود.عربلاءاوتنسبل ةأراإو .ةفضناقواجأ
 نه ديف كار يدا دبا قياس دلخو .اذيذبلا ظ

 لكو. يرسي هتلظ يف لخد ّلِللا عردإو .اهبتع لّيفأ
 2 عّردتو ٠ ةنعردأ لوف ءيش فود ِث ةئاذدا ف

 ا يل عردم اولا اهرو.ةعردملاو ديدحلا عيد سلا
 اأق يك ةءر دملا|

 | علما مضعلاو . روسلا مد لجرلا عردنإو . ةفيعض ْ

 ل ةغل و ةنطنملاب ةطسو دش الت طن أول

 .جرخ باحتلا نم رهقلاو. التما نطبلاو للا نمأ
 .عردلا سبا لجرلا عدو .عفدنا انكل مقي عردتإوأ
 يا آلبإ عرداو ًاليذرمشط ا ؛:ضيونلا: تلو ل

 عادلا + كو اس ياًالجل يللا ذاتإو مزهملا لمتساأ
 (ىذ ةناكغراد لجر لاقي: ردي يدا !جراا نم

 م_--0

 | رساتكة بسلا ىنعمتاوه افإو لمف ةنم فوضتيالو:عرد
 ايداع نب لأومسلا لاق نبل يذو رق ىذا نيالوأ

 رشا ادب فاينل
 | لواف نيعرادلا عارق نم اهب

 ا لا رك ل و مدقملا ودخل لا عادلا

 ا ديدحلا درز نم 22 توت عدلا خراردو |

 0 دقودشنا ٌودعلا حالمس نم ةياقو برا يفأ

 رع عيرد اهريغصتو عور دو عامدو نا ظ

 اهعب ١ عئروو .ةاتلاب ةعيرتد اهسايق نال سابفأ
 ااا عرو> ابنا يقي ل اقوو ءاودل ارك 2
 (ةأرملا عرد ديا )وه نإ دو صييفلا قوف ةسئلتإ

 لفمتما ناكل وفينا وورد عدن كلا

 | عّردلإو. ةغللا بتك يس انا ةدجا لو لاق . فتكلا|

 نم ,ىلايل ثلث عّردلاو عْردلاو . يضغلا بشعلا نمأ
 .. اهرئاس ضاضيبإو اهلءاوا دادوسال ضيبلا يلن رهشلا|
 21و .ةاعرد عج شو |

 5 كفيلا ستكابأت خرز

 هاضيبلا هايشلا ند هاعئردلا * ةعّرد ةدحاولا را وادع ا

 عرشااو .اهذخغن ىف دا داسو اهرغو ةاشلا ردص يي ضاِي

 كلا
 هر علطي ةاعرد ةليلو . ذخأل |[ دوسلا رمغل إو سدصلا
 ةعّردلا 6# كم اعلا و عّردلا يلابلل 4 ةنمو٠ . مصل دنع
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 ملل رسح يا ,ةعر د يف هو رم ا؟ لذغلا عور د ةل>إو

 م ةذفالا لاصنلا نم ةيعردلا * مهايم يلإو> نع
 ظ دوسا | ام ءاشلإو لبخا نم عّردألا * ْنِع "ل

 |لخأ عّردمو عردم» امو نيل و موعال د خه

 .ةعاردلا ةعّراملاو .ًاليلق دعابتف عرملا د
 ٌضِباو ةسار

 رم ةلوحام | نم

 ظ ُر ابحا مظع ةسيلي ناك ناتكلا نم بوث دوهجلا دوا

 ْ أهتم ادب اذا لج رْلأ 1 اخ ةعّردلاو : ديعلا 3 ِ

 عرادم ج ةرخالاو ةطساولا سوؤر

 كتان دا ابايعردا لبالا تيعردا - بمءعرذ

 يلي ٌنسملا ريعبل | ثيعّردل | - ثعرد

 ظ ىلخلا نسحح س ةعور دعب - سعرد

 أ اربو لحن اشاشعردا هضرم نمّنشعودا :شعرد

 لع تضره انانكدا لبالا كيم هاك ظنعراد

 || نم لقنتسا لاتقل ا ب لجرل إو .تعرساوا اههوجو

 ظ ورايس ُْ صلقملا فر دلل + كنخلا

 خد ا طدرل ارغ نا ايت عرف
 ظ 6 تت 7 لافي 0 5 فكلا تدع

 داوم 75 0 ا دحا 9

 ةفردأ يا ةنود لوقت ذي

َ 
 ةماعلااو .ةدل

 ١ ادا اد وذل هاك فدل اهالكمراو

 | نم حم ]و لبالا نم ميظعلا سافّرِدلا *ريبكلا معلا |
 دسالاو رييكلا لحلاو سافردلا سفرللا * لاجرلا | (

 ريرحلاو معلا
 رصم ةغلب ىتشإلا ش 3 ةردلا

 مضل | ميظعلا صْفاَرُدا |-صفرد

 | * جمعه وا عرسإو مّدقن اًقافنردا قفنردا - قفرد
 اعيرس يا اقفنرد ره

 | ةقود ا هيثم يق حرسأ 58 قودب لجرأل | قرد

 الحور ات 1 ئازدلل هلا لانو. قايزتلا آول هند

 رعاشلا لوق ةنمو .ريشالا اه

 3 ناوعفالا نم ءز<ع أ تال مهايرد ءازجأو
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 0 سرد

 ثبارغلا باش اذا مكر ديس

 اود دوا أ مباج ةيراجملا

 سّردف ةفلخا بوثلا سّردو ٠ جرو* ايليا انيدنا واكل ددوأ|

 رطقف ادلع ابرج ,برجّريعبلا نير دود مل وعأ

 سو ناب للا

 وا

 ةءايشارإ رد يودي ةفاعلا

 ةسرادو : ةشول ةلعح ما ةَسَر ذأو بفاتاكلا سود

 ةنيبناو تسّراد |ولوقيلو ورمع يلإو ريثك نبا ةةآرق يف

 كيلع ,اولوقو هوزنلل عل تيارم يلوا
 * ننال مسرلا سردنإو .كوركاذو مةركاذو
 يف ذاش وهو . سراود ج ضئاح إو لعاف م ١ سرنا
 ساردأ ىلع لوالا يمي دقو . ينال يف ُيسابقو لوالا|

 يَ ءاطلا ماع ينأ لوق ةنمو.ر اهطأو رهاطك ضبا

 06 1 دش

 :سوُرد هل 6 0-1 نيردلا

 ةزنلا قيرطلا اًضيا
 ىإو ٠ ناسردو ا ج 27 بوثلاو ريعبلا

 ةسردلا *سرضلا فيرت سردلإو .ةأرملا جرف ساردأ |
 نم سارلا رييكلإو ريماك لع ساورللا * ةضايرلا |
 دسالاو عاهل إو قنعلا ظيلغلا لولذلا لاو بالكلا |

 ةيئرال لا ناار اكد سايرّدلا*سو ارد ظ

 بدذ مران 7 تباياات اضيا |

 ىا لعاف ىنعك 1 ىهو.٠ 5 ىلا ب وثلاو 0

 يدش اددال مولا نمو
 رولا

 لانو دلو . 1 زيوكلا

 نس ردلا نم لوعفم ىنعمب

 نم قص ىلع مم مسا ”طوطخ امضي سيردلإَو

 ١١ كلت ايأوز ىلعرودت خرايغص ىصخي اهيلع بعلو وريعو

 ”لء سيرد * نيدلوملا حالطصا نم وهو . طوطخملا
 مسأ وهو 0 ام؟ةساردلا نم نسل يحج

 فراق يذلا سرآادملإو .ركّذلا سردار أو: نون :خأ

 ا . 0 كا 0
 | ماعنالا ةروس يف ةنمو . هب>اص ىلع امم لك ارق ةيولل 0

 كا تلردللا ةلنإلا لها لد لفرد ةزوتلا ةءارق

 | ريثكلا ورمل س را 6 جاهيف نيربدلا ةراكأ

 نودجلا سوردملاو . بّرجْنإو أٌرقملا قضوا سردلا

 قاما بوذلأو

 أ. لصالا يرن ةلكر الج ضرافلا - شرد
 بيرظلا# يا: لوفي ةتمو هك

 و ِء 2

 جوسأب باكرلا صوخ نم تديبحو
 ام دار يتسمأ تودغف راد نم

 كح نيعالا ةرب ءاعلإ اياطملا لدب دع يا

 مدا عدلا وعش لخلل عينال اجلا صارالا
 ةجاجل يا ةشرُد عبط يف لاقي

 2 :رافلاو عوبدإلاو بترالاوذننتلا دلو صودا

 93 هادا ننجح صّردلا ُْ ةغل ؟[ضردلاو اهوخنو

 0 , م 1

 7 00 صفرو نراصردو صاردأو هحورد

 ارك امانا: تردك لان ىوللا
 يي 7

 ٠ ود ةاصردلا

 | 00 لضيودلا * ةعيرسلا قونلا نم صوردلا

 نع لض يل ُهَْفَت صَرْدّلَض لثكلا ةنمو ٠ عوبرالا دلول
 :تعل ىلا اينرتجي يدل ةدع يذلا هيرس ا ل عاملا

 ١ » ةجاا دنع ىسنيف هيصخ 1

 ضارذأ/اةعباضال اني لإ
 1 ا لبق كرا . اهنا اءْرَد اهعّر دب ةاشلا عّرد

 ظ عارم تو هواك احا نما لكنا .يرب# ا

 ظ عردت ةاشلا تعردو ٠ :سيررحا لوهجا ىلع ع عرزا

 ضب 1 [وانيشلاو دولار ظ اهرغ لا هردص اكوا: اطرئانل

 | :ريدلا يف مدقن لجرلا عّرد * ةآدوس اهذختو نيضيبأ

 هيلا عردلا اهسبلا 5 نان]و.ءديدعلا عرد لا اًنالفو

 || افو يش نيني اطال 43 .يثلاع نيكولا اح يلا اردو نا 0 لوول
 ثلا

 ا
 ا

| 
 0 تملا يرد هيد 0 سردي ةساقكلا سردلملاو: .ةسّردم

 ْ) دب تايم ٠ ةبلطلا هيف لمعت هو ةريغو 08 3 هيف 1 |

 اليت

 0 نوبو *<يدق نع لاح لق ةنال انكار تراطو .”نقواجلا

 | انف كا
 ٠ ا هاصرد تراص اًضيَذ صّردت ةقانلا تصرد

 | ةرطإو

 (||5 ع
 ا دجلاو ورمأاب فن

 ظ ةيهادلا نك 1

 2 دع



 نود

 كراك 1 2 و 0-0 ةيظعل ا وا ةدلكللا وحلا 0

 | ردلا 39 | رظالاو |

 د تملا 0 ل ب 00 2 نال ظ

| 0 

 ينل ا كولا ىذه اه ةئاثو
 نيطس نيا كل أنيع اطفاست

 اذح دق ناك ىذلا ذل ط تأَهق

 0 اول 1 ع
 ىتع نم طقاست ينذأ رضءاونأ ا

 يراد * ءاغببلا رئاط لو علا ع ةّردلا ىقلظنو|

 هناي أت 0 يرد جا آلت كوكل

 ل 5

 * اهخافتنإو اهقالتما

 رولا ىاكلانكللو كيف 0 معا

 دابق د !اواأ

 رويردكب ا حت وأ

 ءابطالا دنع قور ءلا ا ا

 مداو> ةفص يف سيقتل ا آم ع

 ةعرسل ٠ ا

 َ ا ا
 هرمأ ديلولا فورد 5

 0 ع

 َص و رطب هيفك عبانت |

 مدا ةَرِيَتل او ٠ تاراردا ج ّيدنجلا ةفيظو ةراردإلا|
 59 أ

 رار دم تريعو . رطملاب سس دن ساردم ةاسو .ريزغلا |

 هيلا م وه” نك 9 6

 ةءالس كتعيشف تلحترا اذاو
 ىى 0

 ناردم ع دو تهييشأ يوت

 زاجنا لعر طملا ةيالا يف ءامسل اب دارملاو .ْرَدلا ى

 ةلالدلل ةعوضوم دال هذه كيقو لد كل

 ةكركاو ا تليها 6 لح 4 عيش داأوت ا

 - ظ

 6 مي

 أ ةنمو . ةظنعل هيلع لبقأو ةارق ايو ةسردبو ةسردي | ة ةيأب ىنعملا انه نم 20000 مث 3 3 كفل طضالاو أ ا

 يئاعملا | ا

"0 

 يبنملا بيرطل ا وبا لاق . ةياغل ا يف ةززاتم | ”يرص مج هيلي امو رم اك عج مس

ا فارطا ىلا ةلوح امو مينلا يداوو وبا
 | 57 فوشلا : 

 ثكرلا | ىفزتارخ فلا زار دن كلم مالا كيش روزا

 يثلاو .٠ د ”مزال .٠ ةينع |

 سرد

 م 25- 6 ِ

 ا ةطايخ ةحاخ انرد ةهزر دلي تود ١ طايل ازّردو : اهعانل.

 ام اييغاغو نما 0

 2 وود و
 ا

 اك ضال ابيضلا ريتا

 هنو و هعقد عمه ا وت زرذ نم 18 اهمثفي ةموعنل اهم ايا

 وج 0

 8 0 »ع ةلخم اهحر 2 ةنالا كنيدلا) و أع

 | يفر ١ ةيهولصع رولا ةلااو .اهاّنلو

 ظ زور دو ٠ زور د ج بّرعم يسراف ةطايخملا كس ءافر '

 ا ياكم ازردلا يق ةقلث ءابطالا ا فخ

 |ياللازردلاو أضيا ٌيدواسلا 4 ١ لافيو يمس ازردلإو

 ةباتكيف مالل |١ فرح ةروص هيدي ةنال كلذ هل ليق

 قبو . ةيقيقحلا ضوردلا ةثلثلا هذط لاقبو .نيينانويلا

 ا 0 د م 5 قاس دام يو هابل ام قا

 دلو 209 ا .

 يوَرَت إو خرزدلااب + ةكاحإو قوطايحإَو:ةلخسلا| ةرْوَد
 | ليق لبق . مصخي داقنعا لل ةفئاط مو. زوُدل انيحار
 (|١ لها نش قوودلا .كويشح 3 ١ ىلا يلق كلذ مل

 ||ناروح نوكسي مو. مدنع ةأ ةاعدلا لّوا ناك ديعصلا

 مههو.بلح ةلظاف نم ىلعالا لبخاو دئص دال و نانبل

 هب ةنمايتلا ' ّق 0 قشمد يف ةعاج
 ْ ميتنأ ىدأو ىلا

 م 5 أهي توري رهاظب ةعاجحو .ك أنه نم اولقتنا مويخال

 كرما راع اضاع شؤم يااا

 1 الو هداقنو ةزيعا كمه ذ

 ا ماك فر ذلود طراد يف ع ايدردو ا

 رعاشلا َك وف

 سرد ريغب مولعلا كلل نمو |



 ررد

 يرو ديالا راو قران فال و < كينزافا همن
 هل ريظع ثجشو قياقلا فوض نر للا دع ىرشلاف ةارذأ |

 لاقبو  ىلفدلا نورقك ٌرمثو كئاش قروو رفصا ٌرهز ظ
 راور دل الو 0# ردالا رهشل ١ هيسا جاغا هّرق ة ةكرال اب هلأ

 + بالا داء زاك مزون تايدلما
 ا دعبر اهناين لبق وا ونقل 2 ةاصاةرراغم راو

 .رخردب تنيكف لشأب نفعا لل 4طوا هارد عالإل

 للا|

 دوس

 1 ري كرف تذدب دقو هكا ع ُ دل لبغن م يل

 يو ةبرام اط لاقي ميت ينب نم ةاقمح ةأرما نا ةلصإو
 ْ تحد ا ةقاهحلا ِ لثملا انف 50 يلا ةعد ةيقلملا

 لي ناكو . اهتهالب نم ىار ا اهجوز ا.هركف ربنعلا يفب

 م ةتأرف ةناتسا | تياَتَم 00 نا.>الا ضعب هل ًالفط

 ان تقليم نا الب ب 0-0 مللا يبس هنا هنأ تمن اخف

 ري 56 0 ينتبيبع ١لاق 58 اهف هل تضدعتو

 ناتساالي رد دقو فيكف اهابكلعر 5ك تناك يا

 انهو. ئ عم ناك دقو هك 5 ها ةفه كاان ا

 بهذي يذلا اروصقم ىردْردلا * هانت ياوكملا
: _-_- 

 * ثن تيصخملا ليوطلإو ردالإو رتجاح ريغ ثي يو |
 2 ر م

 . 3 5 ْ ا .ه
 اهيف فاخي رودبو 0 قيل 2 عضوم رودردلا

 1 0 ا َ 0

 ٌنسقنا وم زنيغص 1 فاح دنع ةَرو دود 3 ق أ

 (لابككا يس باوصلا وا بارشلل 00 0

 ! رز نع رذح 3 اذاف دبلتم رو ٌقاَوردلا

 نيب لص ”ظع ءاضيا داصلاب لانوس قاد هذلا

 لصالا يور .قتعلاو سار
 .ةنسلاةقانلاو ىلإلاب بهذتو يش 1 رمل مردرِدلا

 درد يف مثفلو: ةدئاز 4

 | طوق ةنمو .رثكارد ردبو ُردي نبللا يا دل

 أ
| 

 1ع يا جر نمو ذل هيعمل 2 ساو ا

 ا
| 

| 

 ا
 أ -

 (لقو' هللا نم ف امنا هل هيا 3 اكن 3 يا هع ءازج ينعي

 5 هيف ف اك 0 2

 *ردردُف ىَر دولا ارد يف يراردلا*راّرذو 0 |

 ا اهريغو لبالاراغصو لاقطالا قدّرَدلا - قدرق

 ع ه رع ِِظ ات ٌ

 طولا اضيا ةردلاو ..«نوللاو 7-5 امومسي هيلا

 . قافن يا ةررد قرطللو)

 | .اًراجم عرضلا ىلع ةروللا قاطلو٠ ١رزر د ثأذ:# ءاهمو يلا |مذلا يف لاقبو درا ءازر

 ا د يل  ة  ةةيبت- (بتتتتسقس7س؟٠“4عيئ ع هك هدمت

 ملا

 ررد

2 
 هيه رتكولو هلع اكودل نا فر كحال يلع [عادلإو 2

 ىوتلإو كذا ابيات ةقاثلاو 3 او علط تابنلا ردوا
 و نا ا د ومب اظل واقف

 راد اًروُردد مهسلإو . نوال وشلإو . اهعاتم قفن قولا

 0 كاد جارخماو 2 را

ٌ 

 و
 || ةنلتف اًراردإ لزغملا سا ردا ةأراا تودا + ًالهسا
 ام رد ةقانل أو. هن اود ةّدش نم رادع ةناكا ىح اًديدغ

 دع 5 د ا اردو ملا 1-7

 0 ةرخل 2 رح هني ناب مشوق وذ هاف و 00 بامعتل ١ جيرااو

 | يدل ٌنالف ٌردإو . بضغل ١ ةكّري لاقبو . بضغلا
 | تبللا ردتسإو .رفظلا ىلع ةرادا مهسلاو . ةكّرح

 | 1 تدارا ىز.هملاو.ةمراهتسا بامعل ا ةعرااو. 0 نارا اب
 اانا يدللا ةررغكل ا ةقانل اويضملا جارسلاًرادل د(

 اردو ه 7 ص 0 2 ,لل او سفنل اوٌردضتردلا ||

 0 7 . هش |
 عج مسا وهو ١ هر 0 ةثذلاو ١ ا لي 9 زر ها

 لاي.“ هك دق قب رار دو رار دع + لسا هزل

 تييلارّوةفو :ةدضنإ 3ك قيرظلا نودع نم

 ىلد يا دداو 0 1 8 ااا 011 دو.ةتلابق

 لاو دولا ةردلا * لزفملا ةراوّدلا * ردحإو ردصق
 لا دلع ةردلاا5 0 ةنرتكو نبللا ن د سو نيل للا

 .اهتبلارورد لبق ةدالولا 0 ىلع ء اميل ضرعل ينل
 ا م و وو ب بش ى و وو وع يوجب تس ع قع اج جس ع يع جس سس 210 تا ا ص سس سس سس سم ص ا م يل يصمم

- - - . 20 - 

 كن هه حم ممم هسا تعال مدع هواصد م

 00 راردتسا يا ةررد قاسللو .ممدلاو ب برضي

 جامد طاع ةَرِد بالا

 شل ايل رنؤفللا هو اهيا
 ةناحيرو لالا مالس

 5 دامسو ةتمحرو
 ظ ذاتلا فور و ديالاغ

 ظ زنا اا طفل يبول.«
/ 
| 

 ا



 درد ند

 ةماعلا مالكن م كلاذ ٌلكو | يا ويف تجرد يذلا اهتبرط عبتت يا اهجّردم دغنتو

 ىهو ا يتلا ةفوذلملا اهمعقر بلطتو هيفا تءاثنم

 ةجردلل و4 .ةتفنلو 0 يأ بأ كلا تجردا كلوق ند

 لانرلازاهيف فسكت للا ةقررلاب تدوم ط ضو نوطلا

 ةمانلا ليخودلل
 +امبلاو ةيعادلا نيحَيَدلا
 ةيهاّنلا ليْقخَرُدلا * ةكوحضالاو ةبوعالا ةآيخردلا

 سارلا ليقثلا «يطبلاو | ةماقملا يفيريركملا ل رت ا اهيف جّردبو

 رع بخ ةومسشسإو ضرااابا دعب نم ”انيلظف 8
 ملف دالبلا ىلا لئاسرلا ويف لسرا ةنا ديري ِّطلا جرادم

 ىلا جرادملا فاضإو .تبثو هيف رق مضوم هل فرعي
 هيلا اهنا لا ىوطت امال هظلا
 ابيف رثك يا 5 ةحودَط ضراو .اهيف ةضرتعم قرط ذك

 جرانمو قابكلا نع

 هب ل ةارانمل كيال انهو. جاردلار“ ءاط

 تيس دنجلا دنعو . جرد نم لوعفم مسا جدلا: كيلا
 ماسلا تاجردكٌث اجر دل عك رسم لكش
 زليال ام مازتلا وهو تانعإلا نم ”مسق نييعيدبلا دنعو

 اعلا دنعو .هعضوم يف يلايس 5 لصاوفلاو يفاوثلا يف

 هللا بلع ةدراطم نان وافلل وقرأ
 ُةنُعَر اهدلو ةقانلا تبجرد

 ناريثلا فلعوهو بوبحلا نم ُيبرض عجّرَدلا

 ىا ريس يو ةلجردلا اهيلع لعج ةسرف ٌلجرد

 سرفلا ىلع لمحو لئاهملا يف عضوي ٌبنع
 رافن دعب ةتّمر اهدلو ةقانلا تبخرد

 0 حردب حردو' .ةعفد احرد هحّردي 0

 كو ذل ةمرق ضيا خرد : ةقانأو م خردوف مره

 ربصفلا ةبادْرولا -
 نييساا ريصتلا لاجرلا 2 ةياحردلا - يرد

 | نم هنا يأ ة ةراظعحب 3 0 0 ؛العف ةغيص وهو .نيطبلا

 زجارلا لاق ٠ يعايرلاب قمم ينالذلا
 ةبادلززخر امتع ل3115

 برو

 يحل

 *طبلاو ةيهادلا نحل

 درد ايهابنإ تيفذ امي دردي لجر ما درد

 || + ةمسأ ُ 1 ب رغما ةيحاط كلاعب ا_مهذا ةنايَسا

 قت ين دلل نادل قونلا ندو ٠ دردالا تنم هأ *[دردلا

 يك اطبإ رخل 11: معلا دنعب ارتد دير مانعا
 *ةدئاز مملاو 1 درد ةفاك 6 ةقان *«برعلل تناك

 كلام هافانا اشار
 ٌ 5 .خ 3 يس نك .-

 دك 9 3 4 قل يا دردلا نيب دردأ لجرا

 ار ىقع 3 مي ام مريغو تيزلاُع خور

 | ني ديود يس ةبو . ميخرتلا ريغصت دردارغصم ديراد| م

 هيمو | ةلطاشإ ب راطجوو تناك يح ةبصلا

 كاذرد ام لوقت ةماعلاو . اهنم ةدحأو يف لذذي )لو .ةوزغ

 كبطخ ام يا نالفأي

 ع وتب ةناك فئاخلا قدكاودع ادع لجرلا بدرد

 1 تورت لكلا ةنمو٠ ؟تينتليو ودعيف نع هئارو نم

 ماصخلا فاقثلاو ٠ 3 ع هكا ٌفاقنلا ل |

 37 * ةباع ةيلغل | دعب ناكتسا نا. بّرضب .دالجلإو

 توضص تادردلا * ليللاب يع ىو بهذت بدّرد

 ةهركلاب باضلا ةيدردلا + لبطلا

 ةناك ةينافلا زول |و - و ةفاطلإ لي ةوكذلا

 بالجخ#ال اهب نوذب مشل ا ١ سسوردلا اق 0 كلا

 | نايلاو +! مكرف ا يفراشإ نا رالجرلا جحتزم
 اهدل و تُعَر

 ظ

 + ثلا زيشل او زوجتل او ءيثلاب ملوملا حمرا
 ْ جدار داع ا عال 3 ا رملا ة>ردردلا 5-5 ا ” نانا تول

 ينل ١ لبالا نمو | عطضا يا ضيرملا خيردنإو اطوط دن ثيح نم اهفرط
 علا فلا قرا اول وعش قرن للا

 ةيهعلا نيغلاب غر لوقي نم مهمو هب ا

7 

 ارك اجنح تقصل ازتابتاتا نا

 مص - اعود عامل ةرزعلا -- 7

 ردرد



 جرد جرد

 ا اع هيب بّرضي روبنطا ؟2يش حْرِدل ا *«زمجت يلاو ةفاشلا يف اهبتارم ءابطالا دنع ةبودالا ةجزما تاجردو .هبتأرا ظ

 *.ساذكو”جورد جير لاةيرورملا ةعبرسلا جرا ١ جوُردل | ناتنثإو ةدوربلاو ةرازحلل عبرا يو .فعضلاو ةّدشلا|
 |. ةجاردا عجر طوق ةنمو جر دار دصم جاردإلا# هسوُرَد | دراب وا ٌراح ةاودلا اذه لاقيف .ةسوبيلإو ةيوطرلل طقف|
 | نييضورعلا دنعو .ّرم اكجَرَد عج هنا ىلع ةزمإلا حنو ةجردلا يفٌسباب وا بط مرو ةعلار ١ ىلا ىلوالا ةجردلا يفأ

 ١ يربك ق2 لازإو 0 هلق مسا | جّردو .اهزواج# الو ةيناثلا ىلا ىلوالا
 هلوقك ف يفخلا رح يف كلذ عقب د ا كرد سيو .دوعصلا دنع ىلع هي ءأ

 ار اك ةادعلا كلمار دفلو | باب نم اًزاجم وريغ وا بشفملا نم عنصي وارحتا نم

 ًالظ كلصفشل اوحرج لف م ةبترلإو ةلزنملا اضيا ةجّردلإو . ضعبلا مساب لكلا ةيمست

 رخالا لوفكجّرلا يفو | . ةجَرَد َنهيلع ل اجرللو ةرقبلا ةروس يف ةنمو . فرشلا يف

 انناخ مانو ن٠ اودملاىوس قي لو ىلع قلطتريبكيلا لع بابرإو رفا لوا دنع ةجّردلاو

 |ةيو . جردن:سا ردصم جاردتسالاو .ةاقرملا رداد قطن ةّئيط ١ كمان و «ريدكل ارظلم فورد نم واقرا

 |اًففاومرجافلا وا رفاكلا دي نم ةداعلل ٌقراخ ما عرشلا | كلفلا ةقطنم ءازجا نم !زج نوت :.ىو ةياغلث نم ءزج ىلع
 ظ عامسأ ىلع لع هللا مالكلا وه يناعملا لها دنعو . ءاوعدل | ف مدنع بكوكلا ةجّرَدو .جربلا زر دع كلت يف نماشلا

 .| ناك ةآوس بطاخملا بضغ ديزم ثروبال هجو ىلع قحلا | يف بكوكلا عولط ةجّردو ٠ جوربلا كلف نم ةناكم

 || ىحغ مالكلا نم فصنملا اًمفبا سيو .ال ما تضيرعت هيف | عواط عم قفالا نم علطت جورإلا كلف نم ةجرد
 | مكل ام يا ٠ نوعجرت هبلاو ينرطف يذلا دبعاال يل امو | جوربلا كلف نم ةجرد بكوكلا بورغةجّردو.بكوكلا

 ظ الا ىلع وهو . كقلخ يذلا نرودبعت ال ةرثكلا اهيا | ةجرد بكوكلا رم ةجردو.بكوكلا بورغ عم برغت||

 ةقانلا جاردملاو ٠ نوعجرت هبلإو هلوق ليلدب لاطلا بكوكلا رورم عمر اهنلا فصن ةرئادبّرق جوربلا كللف نءأ
 |بهذللا جَرْذلاو قتال ةنسلا زوجت نا اهت داع نم ينل || هيحانج نطابٌرئاطو ةاقرال ةجَرَدلا يفةغل ةجردااوءاهجأ

 | نرم ةعطقل نايرسلا دنع جَرْدَللا ةنمو . كلسملاو | * فطلا هنا الا اطقلا ةنلخ ىلع ربغا اهرهاظو دوسا|
 | ةيوج نب ةدعاس لاق .جراد» ج مءاولص تاموظنم | فاوطلا ريثكلا ٍجاّرَدلاد# ةاقرلل هجَرّدلا يف ةغلةجّردلا

 ظ مح د قرت« .'--| ىقتالإو ركذلا "ىلع ىلا تءاط جارذلالل :ذهنتلاو ماما
 | مث ط١ نابش ث جرادم | ليج رئاط وهو. ا ضلت ناطقبلا لوقن ىتح

 | ىنخا وه لاقي ةانخملا يف ُلَكَم وهو ُةَبَدَم لفلا جَردَمو بيظلانوتا ل افا: نليزلا ا نون ردد
 | ليوط ”جسن ووغو جابيدلا جرو : لفلا جّردَم نم يصانعلا يف جامملا مد أك

 |[ ردص نول اوقي ةماعلا ضعبو .ضعب لع ةضعب ٌةفليإ 2 ناطقيملا شير نادلبلا امك

 وذو : نيالا قمر يكلا قاوم نب نو ديرب جود .جرارد جةنطفلاو ع ريةبلت نا قاتل
 | ٠ جرادم جيوطملا باتكلإو 50 لوعفم ما ملفا رصبل ا قيرط يف عضوم جاردلا ةنامو>و

 4: رب تكة 5 م رملاا نم يرد كيلو | ىتم اذ يصل ا اهيلع جردي ينلا هلق و جادا كنا |

 ادا وبوس دنع .جمدألو .كم 5 نيرظشلا ازا ااه 6 راصالا برخل 0 ةبابذلاو

 لوقو. . ءيش جاردنا بمب 0 مدانسا يف واد هيبف خي .٠ فئالاو ركذلل جار لا ةدحاو ةجاَرَذل او. .تاجاكد

 اهجّردم صن تعاصناف ديعقربلا هتماقم * يف ئربره ا ةييظعل | رومالا جرُدلا 4 ثينأال ال ةدحولل ةاثل و
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 جرد

 و
 | |١ .ضرالا ىلع تف 1 ىتح ةتاقإوةءدخ انالفو . اهنطب

 ند 4 ل ل راع تي خا ف كك دق ناب نم ةتئلا ام كعب -- تنءبتنس ١ ةقانل ا ترك

 هل رش هذه ماو .اضيأ تكلا ءاملا ك 2 اذه ق

 ةنيابمو ةزازج سول ال هيبلي م نال لوالا هلا ةالآ الك عن هل 2 ١ قو 0 ىلاعت هل هللاو. . ةنم ماندا اذكملا#

 (يقذي هلك يللا نوكلي نأ نكفوءةعرعاكك لدملا درومل )و آليلف ًاليلق هذخاوارافغتسالا ٌةاسنإو ةّيطخ دّدج

 ا يس! ةعهم ىراوتي ىتح ابيف 08 يفأ اعهندشا) قير رط ف ىلع هيسفنإ دب ناك هيلع جرلا 4 ةنحردل5 باد ةنعابب

 | هاما نوح“ 1 .٠ ةكعم 1 لا 000 هي لنحت ال يأ ور 2 ١ جرادلا *«ءاو 5 1 ةعفر: نازيغ قف ضرألا هجو

 ةان ظاقسإب انوضألا عم حرا ءااقبرلل | ةنلرن ره فنع لعل يبدا هتاف

 رعاشل ا ةفاعلا 5 4ع ١ ةجرادلا ا جراخ رع جرادلا موف

 ا لاقيو: .ردنب 1١ 2 ةكلاسلا ةجرآدل | ةلم اعملاو

 هريشتو رايدلا موسر حايرأ | هيذغت ثيح راص اذا جراد

 زجارلا للوق ةنمو.امنو بد اذا يس هب جردتو

 افلا خب مح عبشاب
 رجرادو اح لق يد 1

 2 :رشعل ١ ردك ١ فدل نييباس#ملا دنع 2 رادإ ١ كا ١

 جراددو' جراودو تاجراد ج جرادلا ثنآوم ةجرادلا

 .هيف بتكي يذلاو ٌردصم جْرَدلا * اهئاوق بادلا

 يف جّْرَدل او .هبط يف يا باتكل ا جرد يف ةتذفنا لا
 لصولا ةزش نا نييفرصلا لوق ةنمو ..وشحلا مالك

 ةءارقلا في وهو «جّرَدل ا يف طقستو ءادنبالا يف تبنت

 جّردلاو .جزكلا لوفي نعد ةماعلا | كمو“ . يغتل | لفالك

 ةجّرد ج ةجّرد ةنم ةدحاولل لاقيو:ع ءاسغلل لزاغملا ةاعو

 ةفيو ديف 5 ليوط ساطرق جرردلاو ٠ جاردأو

 يف ةغل تاو .ناتدأوماهو هنم ريغصل ا واروراجنإو

 ىهو .ٌبمضلا جرد ِلَح مشوق ةنمو .قيرطل أو جدلا
 هعد يا م رصلا تا اراما نم دهوش نأ كلو 2

 .ةباهذ بهذيو ةجورد جردي ياّبضلا جرد جردب

 ةعدو وأ هلخ فان 0 لعب ١ ىلا 0 ِهلَح يف ةاطاو

 ادلع هضم اجو درج كل ناكلذو, ور يف

 يف هاا لك اذه ىلعف 0 ل هيف لخد اذاف ضم

 0 ةنع ثمن الو ٌبضلا| جرد َلَخ يا تكسلل ِهَلخ
 :كيضل ١ جرد ام ِهاَح يا دييبابلل ”هادعم 550 : دول

 كلاسي الكا ةقيرط يا بضل | رج لح هع كيل
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 هانا 2 رج نذل

 ثبماعِنلا قط لا هيد
 : يف لسع مكى

 مهناكف» 020 اتحداك طجر

 ناككلا مسا ةلماعم قيرطلا وهو دو دحلل ناككلا مسا ولماع
 ةيفرظلا ىلع ٌةويصنق ةيحانلاو بناجاكدودحلا ريغلا

 ناكملا منا نال سادلاو دليلا اربصن اكسايقلا فالخم
 ا عار سو ادقاعل اهو نايسألا بيبا
 سدصملا ىلع وا جار دا ليم ىار فايق فذح ىلع

 ىأ حايرلا ج 1 ازد ةمد بهذو ٠ عصخ | جتنا 0 . ىونعملا

 | بهذف حايرلا بم يف راط ةناكا رده يا حايرلا َجَّرَد
 ريغساو ةاَق ربل 1 46 ابغيا ََ دلإو ٠ اروع 3

 1 ْ نادين ٠43 جرد 2 يش 5 ةجر ذلا ا ملصلل نيا نيب

 ةماغلاب تيعءلا ةدودشم مايا كرتتو اهربدو ةقانلا

 م ضاخملا رفكت كلاذل اهذخأيف عاقصل اب رسننالاو
 0 كا اهنمةوثلا كلذ جرخيف اهنعطابرلا نولحي
 اي _ ةقرخ فو | ةلارتق اهدلو هنا ٌنظنف اهريغ | *

 و. جرد ج ةنم تكتشا اذا اهتايح يف لخديف اود

 ايم يرتب قرغل هيازدج دل اها لني وبلا

 ةجر 4 كاش ركل ابةوشح ضئاملا اهب ىثسحت يقل ١ قّرخلا

 ةحرتل خف اًبفياةج) ذلإو: طيلالب ىونؤم ةفانلا
 فو تاجر دلا ةد>اوو جرد َج ةاقرملا ةجّردلإو.ةاقرلل

 مهضعب مَفَرو ةرقبلا ةروس يف ةنمو .بتازملا نم تاقبطلا
 ةيراصنلا دنع تونبكلا ِتاجَرَد كلذكو . َتاِخَرَد

 ظ لوقف كنف



 برذ

 نعول قل 1 راض وطيور عملا ةةمردل كرفت و
 ٍلخدم لك ىلعو ةكسلا ىلع عسإولا بابلا بردلا ليلا[

 دلوق يفوب داراإو :اهبورد نم ٌيمَرتد مورلا لخادم نم ظ
 نونداوماو اهنفن ةعساولا ةّكسلانفانريغ قاقزوا سرد |
 ىلع اهنوعمتو اقلطم قيرطلل اًدنؤم بردلا نواعتسيإ
 ةيئرأف باو !1 نابردلا+ ةءردلا وذ برّتلإو . بوند
 اهفالظا قرت :رذبلا نم ببرض ةيناَيردلا*«ةنبارد ج ةيرعم
 ةدشل | كوفطا كرم ةفوخل[ ع دعا اطو اهدواجو||

 كاد ةبرذا او :نيملانوذلا مأن “سو ةبا ردل]وَر ردصم

 تويَودلا+ ةدّوعتم يا ديصلا ىلع ة ةبر <-داباةعو' ةير 5-2

 تذعاباذاةياا؟ يزالون قولو لاا ع

 ةغلابذلل ةل اعف ةبارّذل | ** كتعبت اهنيع تزهو اهرفشك
 نيفللابكباب' عازطم هدا ناكدلارةباودلؤاةيزاطلا

 نم بورردلا * (ةدلوم) لاسالا ىلع امهم طال بطني |

 بورد ةقانوا لج لاقب ٠ توبردل | قونل او لاجتا
 ايالبل اب باصملاو بدجلا دّينملا بيدا * توبردوأ

 بردملإو .اهياع نرمو يوق ىقتح دئادشلا ةتبّرد دقوأ
 فيل[ يذلا بّدوملا جّرخملا لبالا نمو ٠ دسالا اًضياأ

 لكس ومالا فو «بوردلا فيس يملا دوْعَو سوكر |
 نفل اف لعفم ىلع هاج ام(بّردملا ىنعم يا )'ءانعم يف ام
 عسوت دقو لوقا . بكردملا الا ِهنيع يف نازئاج رسكل |و
 ىنايال امماقملا ةليحال اب قالطالا يف

 ًادهدت ئغلا ًايردت - يرو

 اهدلو تي َن ةقانلاو. ةبوعص دعب كذا رد

 هيو ترافل لاخلا حار دبلة ايمان كيدأ

 للذتو الو ةهرظ ىحو 2 ند الع جرد

 3 ةماخإو ١ ةربظ طسو ةساز الغاط لجرلا جرد

 دافسلل ةنعواط اهركذل

 0 ةفوفصم عوق ْن وزار دلوني 59 دلا زبرد

 (ةيمجتا)اهريغو ملالسلا اهب طاخحت ديدح وا بشخ نم

 ةقلغا بأ بابهلازبرد لوقن ةماعلاو 1 تانوزبازد ص

 جرد

 ظياغ ٌريصق |

 ديدشلا ضل سباردلا م 15 نسإردت -سازد

 روقعلا بلكلإو دسالا سابرِدلا * لبالا نم | ه
 اًقوينونكي ةفار صنئرد

 * يثملا نم غونو لبطلا برض ةليئردلا ليرد

 ضدقلا قوق, لقيلغا ني وطا لوا ةلكرالا جلوؤلا
 اترليك هلت كلة ذانسملا اود نا تلكم ةمراعقلا
 ىهو.رخا ردلب ىلا لّسريو متع ماردلا نم ةولم يبك
 نيدل اوما 3

 لوا: ةناعللاو...يئزاف :ناكدلا ىلع دئبردلا

 دنورد

 دفو# ةمزاكلا يف ءاثلا ةيرد لجرلا قرد

 بر ديركحذ

 خللا ريعبل ا عل 0

 دا د جرديو جرديٌضلإو لجرلا جّرد

 اونام موقل | جّردو ٠ جردأ | ىلع دعصي نم ةيشم وأ ىتم

 يا جّردو بد نم تانكأ ره, قلدنا ةموأ اوضرفنأو

 جّردو .٠ ب بد يفركذ دقو تاومالاو ءايحالا بذكأ

 مو ةنسل | تزاج ةقانلإو . السن فا لو تام ثالف

 هانبل او للود انطاتوخةموملاو ابالكلا جّردو٠ تت اخ

 هإوط ءيشل ا يف "يشل و٠ ٠ ضعب قوف اضعب بنارم ةلعج

 جردو.اديدش ابرج هيلع ترج ىصحلاب خيرا او. ةلخدإو

 مزلو بنارملا يف دعصو هليبسل ىضم ضيا اجرت جّردب
 * جاَردنلا لكا ىلع مادو مالكلاوا نربي هلام

 : جرد هل لمج ةانبل او. ُداوط اًيردت باتكلا جرد

 "نيش اعد هيا جردتل ١ ىلع ةنم ةاندا اذكىلا انالفو

 جة داو ءاعوخا باقل رمالاو ماعطلا ينجردو

 . ةاوط ساموطلا الفوت لو ةنسلا تزاج ةقانلا

 يخل او . اهنالخا رص ةقانل او٠ قفر هي اهب تتولدلإو

 0-0 ]وق ةنمو ”جّردم وهف ةنيضو ةلخدا ءيشلا يف

 ىلا جردتو . ينافل ا غي نيلثملا لوا جاردا ماغدالا نا

 .اوضرقنا موقلا جردنإو . اديشف ميش هيلا مدقن ءيثلا يازتر دم نالف لوفنو . جيراخلا نم تف عنو اهب هدنسإو
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 اموقتفاو هَ ءرد نم 4 انمقا

 ا قاما اذا يا

 يي دحو فالنخخلا اهنا هردلاو.ديحلا وهو ءرد تاذأ|

 راي رطوق 4 ةخمو٠ لا ا وف ةهجو رابج

 يا اعراد و د نحال اج ورم ا؟ةفانلا 2 رةدغ

 *يرر دلا * ديعب أب نمو هب رعيال ن 0 نم ردنا ا

 . ةأجافم علط طا كلا ١ رق ار ردي ث هلو اس

 مدقوت ةدشل رييخو رك 00 ةئرد 0

 ا فرق 00 | را لفكر ارد دقو وءول الثو 5 0-0 0 2 :

 قرار دا يوب ال لكي ىلا يكف وق اكو يتلا
 ىلعرذلا ىلا ابوسنم نوكي يَرد تلقو لادلا تيمض
 نعوم لوا ب رمل الكفي سب أ ةنال هزمت ل و 285

 لتفلاف ومس ككل ار دارا امناف هزه نم ءأ ءاكنلا

 فلا راركت لفدئساف ىل. رسكلا. ىلا ةضعب دوف

 داب واولا تلف ردكلا ىلا ةينانلا ةمضلا ليو فذ
 فترشلا اضع نع ونحالاب دلو او ووك اهنيك

 كوالا حوتفم 0 ىلع هلعَج وز رهف 5 ارد نم ئ رد

 يمت برعلإو ةاكفلا لاق.و نال ل ا
 ةعرازدلاب ا مفاعإ فرت الب ياللا رادع ثكايكلأ
 10 رلاو ملط لعق ةفلحلا ةئردلا 6# ىهتنا

 راع كلنا فلاب يور الب 5 ةكرشلا

 لاف. ز يزرلا ةكما اذاف دئاصلا هب رتتسا وريغو

 ئديب رلآ ب درك يدعم نوزع

 ةكرد حامرلل يناكتللظ

 فو هانا نع لتاقا
 .عقدت يا ديصلا و اردت اهمال لوم وع ديزوبا لاقأ

 ديصلل لاني ةنا ديز وبا ىككحو .*يصالا لاق هبو
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 محو لبجلا نمردتي ردانو ماهبالا هب عفدي ةنالةمخت يا

 دال | ةرعج يف ةنمو. خادما ةقوحلا ككاركلل اما ظ

 هك 0 ريش نِمكفَوت اةيررد ثبكوكامناكةجاجزلا رون روثلا

 محاد قيزمو انه ىو م 3 02 سيو ٌ

 0 لها نم 000 لع ا 0 0 ر تأ ادب العلا

 ل انف هن 16 0 ص ابك ١١ اذه كِياَيَو قرع تاَد

 أ

2 

 يأ تيرد نه 1 اردو زوم ريغ يرد 0

 .ةتيفاخا قيرطلا غورادو :ردصم هويدا »< تائخ

 000 قيفاخأو رودكوذ يا هور د وذقيرط لاقي ٠

 ةزعلا وذ جفامما ردا اردنا *جوعلاو ليلل ةرد

 بو يل اردو أ ردت 000 ةعنملاو

 ”عوضوم ”مسأ وهو . وسنن نع هئادعا عفد ىلع رةّوقو

 . اهريغو بضننو انييوت قيجالوو زاك ةدئاز ةاجلاو او عفدا

 انهيلكو ع دقو ءاردإلا تناذ قول انو تيد

 ان 0 د بردي ءيشل اب برد

 - : . ب 1

 و بر دوه هيف فّرصتلا محإو ه.أع نرمو هب
 كل رب ري ول ع

 تغل الا و ةبيوكلا ةيخ هاقلا ةيردانالف فر د ا هبردا

 هيفو هرلءو هب ُةبَرَدَو ؛ هرم لع : كلذلو قاحإلل

 برعم ا يثربد يدنا بكدو .٠ هارضو ةنرمو مهدّوع

 دالب نم ودل ضر | اولخ د موقلا تزداوي رارفلا تقو

 لاقب. دّوعتملا دوال »جلب د ىنعب هيب بردتو. مور را

 | كا انه لعت 1 وعم يا دّدحا ىلع مراد ةفانع

 ف راد كنك . عاد كل 7 ناكملا ند هظفل نانلعاب

 م ةقذاحاو ةلقاعلا ةبرادلا * راض يا ديصلا ل

 مداع يس !مةباردلا باوصلا وا هل اًبطلاو اهتعانص | هيف

 +« بمرحلاو مالا ىلع ةأرجلاو ةداعلا ةباّردلا * يدنفا

 ناخلا بايكربكالا بابلإو عساولا ةّكَسلا باب بْرَدلا
 دالب ىلا لخدم لك اضيا بردلإو . باررد ج ووحنو
 مم ةلودلا فيس برح يف بيطلا يلا لوق ةنبو:مورلا

 -الاو تودلا لقايتلا نوذ نا
 الايزم (طاخعربدلاو بد

 اوناك ينل ١ ثّدحلا ةعلق اهيلي امو بردلا ىلع يقل اب ديرب

 ضيا ةلوق ةنمو . بوترثد ج اهب
 ةضاضغ عوجرلا يفو بوردلا ىلعو

 .ناكمالا نم مدته ريسلاو
 ”نيكانللب لعرب برغل ىسيذفلملا قالت
 . باردا جبيل ر ملا هيف لعجي عضوملا اضيابردلاو
 .ل ابجلا يف قيضملا ةلصاوثفورعم بردلا حاصلا يفو



 بكرعم ةعياطل إو بيقرلا نابديدلا * ةعيلطلاوأ

 *«|هليل د يا بكارملا ناب ديد ةنمو.ةيسرافل اب نايس ديد
 خيال قويديدلا

 0 د ِ ناجديدلا - جدد

 0 َح شح يفركذ دقو .ريصفلا 8 را | ب

 لالا حدود 5# نمسا | مودا 7 ور ذ لحش انهو |

 ةفاغلا حالطصا نهوهو ءاوطأ ْ ا يذلا 0

 عم لاكن موو ذا وص اطل
 زرغلا رت عع وارسل ا

 ماهكلا فيسلاو هدنع هانغال نم ٠ ناددلا - ندد

 لذ

 عار ١! نب يدع لوق

 نم دبا للعت جلفلا اهيا

 ناذأو رعاس يف يف نا
 الب رد>إو ررسنج نم نيعلإو ةافلا نوكت ال حادصل | يفوأ

 يا نيتللكلا نيتاه هي الا ناكر أهو اميب لصاف

 ٠ نالاو نيته وم دايت م ا
 نعانلا ق اقاةداعلاو تدلل ةاهه يتلا

 ةنافخ مدنع قلريلاو

 ةناديد الخو كاذ مغاديد

 بادلا دعب ةنولعتسي ماريغ ءايل اب نونلا لدبت ةماعلاو

 ازكةبانب ةاويةتاحت الق نلاوخ

 لصاوهو بعللاووهللا ( يواو ) اددلا -ودد
 م امرددلا

 كلت يس دقو ٠ هون اجقي ديصللو ديصلا ىلاو ديصلا

 لجرأ اور عدنا كيشلا ارد و ٠ ةقيسلاو هينزدلا ةبادلا

 ثأ | 2017 وربظ قالا مرو دعا عمو دغا اكورد

 را 2 دقوتو ال لات اكورد ق1 اردو ةطسب

 ايم و٠ بعللاو وبللا ْن ”يذلا وي دلض عآطنلاو يضميال

 اوريطتو مالفاغت يا ةعم طفل محا ىق»وك |

 م 0 05 رانل و٠ م جرخو أر اط انيلع

 | ارانكذ دض ةنطالو ةنيالو ةلتاخو هاجادو ةعفاد ءارادم

 ل اغو عم ةحررادو ةناواط لون نحف اناا قل اراد
 يرادبال رالف ل اني. ةعفاذملاو ةفل اخللا ةأرادملا حاحصل أ يف
 ناف ة ةرغاعلاو ىلخما دست قرشا ارادملا امإو“ ِى راجل و

 ةتيرادو ةتاراد لاقي 00 زم هنا هيف لوقي رمحالا

 .ةىردم ين يروج معا دل ترا

 لواط نيلعو .ةلئغل ديصلا نزرغ زتسا < ند ردو

 رعاشلا لاق . 0 و كت و

 قرشا تاذااع ار لعكو

 ظ قو ماكالا قارع نم ذوخا.. ةيهادلا قار لا تانب دارا

 || يف اوعفانت ا<و وا مونلا ًارادنو. قش الأ ودول جا

 نأ 17 دنا 1 هلو دن“ اونلئخأو ةموصخملا

 هك ,رحلا اردناو: يسال قل ايق تابيشلاب

 | يقةنمو أو 257 ادت ىنعك؟ ينال راداو ةًاحافم عاط "ةرالف |

 ا ةتاطمأب م ادت ةلصاو. .ابيف متر <دأ اذا ةرقبلا ةرو 5

 هاددبالا مزل رذكبحو .امجرخم براقتل لادلا هي هانا

 ةز لفل نيغادنملا لوا نوكس مازتلال نكاسلاب

 اورو جلمرألا ىلامت اانا وقف قلما كت“ لولا

 يسار
 | . لعتفا أ نم الثا فاسو .ةٌئيرتد هل ذخغا ١١ديضللو

 ا البق يلا آ اللا اهيف تيشدأ منآلا د املا تلون اف

 ا 2 رك 3 د

 ا ةّدغلا قو أد هيسا همزاخت ريعلو٠ .لعاف م ١ خئرادلا 4 ةنمو .٠ ادي 0 وا ةعقد نا 36 اعردد و 55 مارد

 ُْ 1 00 اذأ انشا - فانا ٠ وريظ ُِ 1

 (|ردصم و ا 3
 ةانقلا يف جوعلاو لكلا

 3 ت5 ١لائي.اه وو
 ا نالف < عر

 | حسملا دبع نب ريرج لاق .ةبغشو هجاجوعا تمّوق يأ | ؟ي
 قسما فور أ

 هدخ لرويص راب اذا ًنكو

 || ن٠ عف
 عزك دودحلا لو كح قو هب ميال فواح

20006 



 ا
 ١

| 

ٌ 

 ندم

 ةنمو٠ 08 2 ناخدلا لعح ثلا 0 اهناخد عفترا

 .١ نخ دلل تا كلا رزب نيخدنتو د ٌدفملا كايتلا نين دكت

 اًناخ“دا عرزلا نخ داو .ناخدلا اهالعردنلا تاخدنو
 نخإودلا ةدحإو ةنخادلا# تنَخد ىنعمرانلاو .ةبح دعا ظ

 دطم نوخلادلا *:نيتانألاو يلاقملا لع ذقت رك

 | فرع يفوهو ناخعلا ناّحدلإو ناخدلا «ةدّلوم ناّحدلا
 7 .رانلاب قرتحا ام عفترملا دوسالا رمرحلا ةماعلا |

 نم بكرم رممج لكوهو اذه نم عا ءاكحلا حالطضا
 1 5 ما دوسا ناك آو ةيرانلااو ةيضرالا ءازجالا
 ضعب لوق ةنمو ٠ غبتلا نيدلوم ا دنع اًضيا ناخدلاو
 مدالب يف هروبظ اخ روم ني دلوملا

 اول.اقو ناخدلا نع تو اا

 ابا انبادكيف هل له

 ءيشب باتكلا طرف ام تأق
 ةاعسلا يات موي 0-0 ع

 يب دبلا ءافيككلا بأب نم هآعسلا يتات موب هلوق ىلع ر صتقا |

 8 لصالاو ةيفاقلا تاقلئتم نم مواعم ءيش كرت وهو |

 0 نراخدلا ليتق نمز#تاوهو. ناخدب ةامسلا يق 0 ا

 هئابخ فاران داما نا هاندا طيس و هو |

 نخذلا«هناكم نءلّو 8 2م وكفنخ ىتح هيلع ناخ دلا خطف |

 ميج ١و سرواجلا وه هنا ليتل اوباما ةراهط ناخ

 هنأ درفم يق انيس نبا سي ”رلا خيش ١ كو ل

 نخدلاو.هل اوحا عيجج يف ن>دلا ن1 و 51

 دب هريغ هنأ

 كيلا نيا وتو نلت الواو ولت ةوسو دا نقلا
 يدعتا لان ناعدلا افاق

 اهريواغم 45 35 5 ا

 نا حر ِ 000

 ىلع لص وا عصاال .ةلعل نوكت يا ند ىلع ةندهو

 لا يبأ 0 ةنمو البحت دو' دانك

 رّدج ىلا اءوفدم براد الذ

 نخد ىلع ارورغم ححاصا الو

0 

 بدد

 00 هك 0 55 ع ا ىلع حاضا الو ناطبإو 211111

 ىأ رونصعو نخ دالا ثنكوم ةانخ ذلا *_داسفو رك

 .ىنعمو ةنز نائفك نانخد موي * نانخدلا تاوصلا

 ناسا زج ةطذلاةياوضلا زا ودصع !نالكدلاو

 ةذجاو جدلا « هناتخد ةليل لاقي ناكل ةكنو
 ُْ وةك نخل

 5 يا ةنخدلا د ند 391 ركل هن د واو
 نشكل اخي: ةانخد كور دا 4

 50 هبط سدا هو اغ دلا ناكم نا ل

 0 رع ا.ر ٍك

 : نخادم ج ةروجلا ةنخدملإو : علا رؤي هب 1 5 ؛ يذلا

 ةداوم ناخدلا اهتم ج 0 دوك ةينوبا ةنكادلاو

 مل اريئكلا وا لبالاو سانلا نم دي دغلا سّمْخدلا
 امنه ديدشلا

 ةلظم ةايخد ةليل * ةلظلا جدلا يد

 ؛ٍدَعل كذاو فو ماللا فوذحم بعللاووهللا ”ددلا
 نايك اًروضتم اًذدلا ل اقيفاتلا'ةبولقم [هتابتا زوُكو

 الو ذك نم انانام كليدعلا فو ةياهنلا يف لاق دلت يف | و
 الو بعللاو وللا نمش قنا انا ام كسا ينم دلل
 نا دحلاب ىربرحلا لوق ةنمو . يلاغشا نم يا ينم كلذ

 انبعلا نب.ةفَرلك لوقو .ةددلاب#الإاو يدجا

 ةودغ هيكل املا جودح 03

 ردد نم فصاونل اب نينس ايالخ

 هو هتيعب داو مسا وه ليقواةيسعلا وويل هب دارا ليق
 ايار اول عستت نيام و كساوبلا ليلدب حالا

 ىضم لااتي .رهدل ١ نم .نوحلا اًضيا دل او . ةيدوألا

 محا ا دوش ام .رهدلا نم 5

 م< ٌلازحا أل مهعظ تقرطتسإو
 55 ةعاذا قم اطشان ىلا 01 ١

 ةفصلا نال ةثلاث الاد هيف دازو يشالل | بعالل ا هب دار
 ن1 1 ال

 8 ه ىذا ١١ لعنلا

 ة 00 ا رفرحأ ةئلتا

 يقرا شحولا راج ا ب بدد



 لخد

 نول اهنم ذخؤيل نول

 نوللا اهن»
 يرما ةلخد هل تشرف ىوربو يرما ةلخد ةتشرف لثملا

 نحوه لاقيو .رءالا نطاب نع فنكلا 2 بّرضي

 مسا ل وخد + روما ةطابسذللا سل ىلا

 هتالعم يف سيقلا ءرمأ لونب دارملا وهو : عضو
 ٍلزانو ربيبح 2

 لموت لوخدلا نيب ىلا طقرسب

 .ةنم تسيلو برعلا مالكيف ت نلخدأ ةلك لكلب .خدلا

 لاقي م.خم سيلو مهلا بستناو موق يف ف لخد نم لكو

 ليخدلا او: مهفلخد يي نمو يأ مهفلي ,>دوه

 فلعل ب صم يذلا سرةلإو نطابملا لخادملا اضيا

 ليخد بادو ٠ ضعب ْي . لوذد لصافملا نمو

 جن ملون لوزا قيعاوو ا ودلا قاعات لكاد
 ث' عفاولا فركلا نييضورعلا دنع ليخدلاو هكا

 أو اكنمميلاكٌيورلا فر>و نيسان كلا واذنلللا

 يبنتملا بيطلا يلا لوق يف

 ضقان نم يمذم كتتااذإو 1|

 دكان تلبنلا اذ
 ليخدلا ثنوم ةليخّدلا *« ةتلخاد لجرلا ةاليَخُدْ|
 ئزيرما لوقفسو ةتئاندالا وو تالا

 يرما ةليخد : علطتسلا لق

 هزازعو ةماركينه كلل
 * برعلل ةبعل ةايليخدلا * ةنلخاد لجرلا ةليخدو
 ماللا ديدنعب هلَخَوَدلا * بميررلا يظلا ُقيِخّدلا
 *:رمتل !اهيف عضوي صوخ نم ةفيفس اهنيفختب ةلخو دلو

 ٍُْق ءالو | حالطصالا َّق قلطيو 12د لخادتلا

 قدصب امضعب ىلع اهدحا قدصي ثيح نيكيشلان 2

 املقا دعي كني ازيد دعلل نوك لع ايان كالا

 .نالخادتم نيروكذملا ندد دعال:ل اةيو.. هينني يارثكالا

 ورساب هيقالبو رخالا يف ذخ., نوك.ذلا دحا نوك ىلع ءالان

 ةلخاحابوكلل 5 ضو تكادحإت اهزمودهر رف

 ا ور 55 نضردنا كارد ]القلإ و ملدا يا داو ل ةارتملاب ةرما طياغتكرخ

 ظ ارعاشلا لون ةكعبطتنلا يف اع 3 مسقل ؟ ةلك يف | 4 ةنمو .رمالا نطاب انعِبا 00 : ع

 اردالا هل لاثيو

 نوكت

 | يذلا لعفلا ةيرتتسملار يملا نع لاح اًضكار 0

 ارك عشاان عانللا نست لسان الخل 0

 ٌدملا طئاخل ًالخادم طئالا

 | بهذملا نسح يا لخدملا نسح وهو. املا ةلوذبلا
 || هدلا م كلا او لاخدإلا لّخدملاو ٠ لخام ج ب ورومأ يف

1 0 7 د هلق ف نءدو لوزملا لوخدملاو
 ك

 ناسنالا ىلع لخديام
 ة

 لت

 ظ لجر لا دو: .هلخاد 00 20 لاذ“ دو

 | صلو وروأ ْف ةلخادي يذلإو ةلئخاد عن لذ“ دو

4 

 كلل نامي ال يا

 ملا

 ع ع -

 2 رح دو . عطس انوخ درابغلا نخدو . امهاخد جرخ

 ا . 7م هد ا 2 ه- و
 | نبحدو . ةعرذخأف ناخد ةباصا 8 د ند لي ماعطلا

2 0-4 

 أو 7 نح دا راص ّيثلاو ء.. ثم. 0 <«أس اخ

- 

 د ةباللاو كد ا ”ةوةردا ب هكر

0, 

 فوجي

2 2 

 | و كو

3 

 زروال وأ ةماهلا[5 م. كا مضزو .ةلازغلا ديون
 |١ ناةامنل ا دنع لالا لزق انعلا جج

 | .اضكار ىنسا تقوحن ابق يتا١ ل احنا ريهض نغ

 ' . ةلخادتملا لاحت ا لاقيو. ءانلا نع ّلا ح وهو هل

 عضومو لوخدلا لخدملاو.ع

 .اهيف لوخدلا 56 0 رومالا ِ 1 دملاو

03 

 ا كلذ وتغخو هيئهعمبض ةلغ

 -ِ هت

 | ةنفع يل ةلوخد.م ةلختو. لوخدملا ثنكم ةلوخدلملاو

 ارلعاملا لَ 4 ةراخ ركل لح هل - للخد

 1212008 ليَ اقل دعا اقرا لاقل

 لا ْ يف ملا نم حنا كا مللا يف غلا

 | اهعماج ا ابا _جاعزاب ل خدي ةحد

 1 _ هراس ئشلأو؛ اهلك زنا خد

 كيلع 2 نالف : أةيو . ةعدخ انالف سمحد

 اوبحلا دوسالا سءاخدلا * ديري أم

 - -آ 2 2

 ا 4 دو 5 نتخادتو نرخ ادت حادلا تندد

 ا ِْث

 | اهيلع ىنل ا رانأ

 راد ةبادلإو تبنلاو ١ ةراخد اط 2 تدسفأف 0 هيأ

 تت تت6ت701773 1 2تلت5ت77 727 7222 221515 221 تت 25 ا ا 2 ل ا 222222 222222222222222 2 ا

 دي



 ةطل اخو ةرشاعملا ةماعلا دنع

 5-5 نمذوخأةناكظيلغلا مْمْحَشلإو متخَدلا

 ةدئاز ميملاو
 شخدلا نمذوخأم ةناكظييلغلا لجرلا نضفالا

 ةيذحلا اضيا نمد . ةدئاز نودلإواضي
 + اش تّلتما اص 0 صخسدت ةيراجلاعحصخت

 | ةنيمسلا ةيبصلا ةصخدأاا+ايث ةقاتملا ةيرالا صوخذدلا
 لس اضخد ضخدي هيصلإو عبسلا ضخد

 جرح د آلخدمو الوخد اهلخدي رانلا لّخد

 يؤ امطَو اهيلعو هتأرماب لخدو .ةلخدا هب لخدوأ

 حاحا | يفو. ةيانكلا باب نموهو اهيلعو اهب لوخدمأ
 قل تلح درت نواوتو ا تيب ترحم لاعلا

 ا

 لوخدلا هب دارب 1 لكي رم تاو دل

 ١ يقبنيو لوقا فسوي ىلع اولخد ا4ف ةنمو .ةرايزلل
 ر

 هي لجرلا لخدو . رةجاحل كدي نم اهوحنو يضانلاو أ

 ,لخد هيغلا لخادتو. ةرماخو ةلخد ” يح ةنم ةلخادتو ْ

 "ضع ُِ ةضعل

 ا[ لك قو جراخلا ضيفن لخادلا او

 ةدأم عسل ةنيعملا ةروصلل ٌالباق هك وايعايو ةلكمظسا ا

 انامل يل 1 اذ رجام د كرا مقرا دعاتم  ليدعو

 أدب لوعنملا باصتتا بصتتاف ٌرحلا فرح تف ذحو تبيلا |
 | يا ديك يف عم لخد ل اعتسا ليقو ضفاخملا طاقسابأ|
 بيف نودي لمتسي نا حصالإو .تبيلا يق تلخد لاقي ناأ

 لوخد لصافملا نمو: سرذلا بئاوذ اضيا لاخرللاو | تايلكلا فو. ”ذاش يفب هل اعتسأ نا هيوبيس نع لقنوأ

 الخداع ةعارلا مسجلا ظيلغلا لَخ ّدلا * سرفلا ن

 لغم امو لئاضتلا نم جضعلا ةناف كم اكوتأرما ىلع لجرلا لوخد كلذ نم ىتقنسي

 1 دا نيك ةرانط لو نابتلا نيب لخد امورهتل ١ نراطلملا ىلع لوخدلا ىتتسياك ايزلا در سيل[

 تال 1 نيفزاعلا نينغللا ةءاح نب دوما دنع لخدلا الخد لخدي لخدو داخَد لوهجما ىلع بج يف واهلقع| |

 1 نديلا نم: ةمجل لكةلخّدلا+برطلا ةلعج ةلكد * ةلخاد دسف هرمأ لخدو. داسفلا ةلخاد ظ

 ةيرللم بيلاو ءاذلإرردصت لخدلا +ةيلغا د لجرلا | :ةضراع وروتل قو هيف لحس لخادم ةلخا دو لحمي
 رم ٍجْرَلا ةلباقيو ٠ كتعيض نم كيلع لخد امو | ىنعب لخدتنو .ًالخاد ُةريص ًالَخدمو ًالاخدإ ةلخدإوأ
 .ةطاو كلاب لذوي لج لل لع هيلع هناك اللف البلف لخد هيثلاو :لخدأ|

 ٠ .كيلع مارتم يا كليخدانا هلوقب هيلا لسوت يا هيلعأ

 * ةميرلل لخدلا يف غلو ميج اوسيل نم أ نويستني | | ىنعمأل اخّدا لخّدإوآل اخدنا لخدنإو.

 | ةثاثم لجرلا ةلخ دو. لنا ةلسعمو هّرملا ةلخدلا | ,لخدنا رعشلا يف اج دقو حاحصلا يس لاقو. لخد

 | يف ناولا طيلختو لوخدلا نم عونلا ةلخدللاو. هللا | عينت الو تيكا لاق اك عيصفلاب سيلو

 يي زج ونوكرامدعاب لخادلا تافيرعنلا يفو..ولخ
 ىسب ليال ١ هلا يهني ثيحب هنو كرائعابو 0

 *اًءوضوم ىسي لعفلاب ةنيملاةروصلل الج هيوكراشعابو

 ىلإ يذلا ةفرطرازالا ةلخادو. ةجرافملا ضيفن ةلخادلا

 اهرمح ضرالا اعاذو» نميالا بناججلا يلبو 07

 عيمجو ةبهذم هوة لجرلا ةلخادو .لخاود جاهضن ءاغو
 لاخرلا* جراف انج هع لجان هالو و هداحو ورمأ ٠

 ىلا نطعلا نم ا ب مثريعبلا برشي نأ درولا يف

 أم اهعم برشيل ابرشي مل نيريعب نيب لخديو ضوحملا
 ئرماعلا ة ةعيبر نب ديبل لوق ةنهو . برش نكي ُ ةأسع

 ةيشحولا نئالإو شحولا راح فنصي
 اَمْدّدَي لو َكارعلا اهلسراف

 ٍلاخدللا صغن ىلع قفل

 ودل لاغبلاي ةغل لاَ خّدلاو ٠ ٍضعب يف اهضعب

 لوصا يف لكلا ن

 ةبونو.ةتلخاد لجرأ ل ع ليخاخد جربغأ رث ءاطوا

 كلخاد ام لخدلإو

 داو للوداد مسجلا يفوا لقا و داش
 رو غلاب 0 ! أو بسلا يف بيعلإو ةعيدخماو

55 



 دخد

 ىنعمب ا ا 9 و: ىدحالا ناسا

 ا هاج 2م

 ةلظن

 قلما وا نطبلا ميظعلا قومحتلا - ى
 مكر مونلاو ا 2 هجرح د هب 1

 0 احذلا * تل 13 ع لا ىلع نيظسينم

 ا وت حا ا حك

 دض ةّرانْلا ةيخضنل !و دلجلا ةيخرتسللا

 |تغنلا 1كم دشلا ةيسرافل ابر اد خخ برعم نودم ندحدلا * رصق ْ هذ طب ظع ا 7-5 ندد

 0-02 ىطيلا قلدنا .:نوييسأ َ تك خللا عاذذملا

 نو يلا ودول الك ةعفت درملا ص د رالا دفا د لحدلا

 زجارلا لاق .ريصنلا نطولا ىنلدنملا

 0 ةنوحا د

 مع 8 يدأو ١ حد ديو ا طلال حد
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 همك رس دار , اذا حدب

 وحاب تعدل 3 ايو: اعفد

 دي اانا ومش رخال رق
2 

1 --_-_- 

 صيت : اجرب 5 اهل 0 لوعفأ 0

 +« تح ىالا د 1 0 يح "الا شع ماعن ال سيو هيف

 اهضيب عضوم ماعنلا ا

 ءشلا حد

 معلا ا ع

 سيئر 1 كلاي

 .فنالا ةد رذلا ةيحَدلا#«طتسبت احدن

 ِق ا يدل *« 2احرد 2 دن

 معى 2 مخ ةاحدملاو .رّمثلل 7 ماعنلا ص هبه 0-6

 ةنعجا الل عيش 3 يبات 3 ص د رالا ىلع مف يبصلا

 نطبلا مظعلا نب اك ذلاو نبخادلا
 32 دأ ا تن مجالا خّدلإو خذا

 9 0 ردو 3 1 0 بدةؤد

 ةر

 ريعبلاو.عرسإو ايعإو وطخلا براق لجرلا خدخد

 0 هب م لفسا ىلا لسرتساو

 ا * ءايلا ةدايزب صيراخد َج ماعلإو | دلو |([ضرالا ك5 0 ا طا احدو .اهعماج ةآرملا

 دع اضيا ةصرخرللاو يعمصالا لاق .صرخرللا | لاقبو .هخداو ىَتا ديبأ

 اقيارما فوز .خ ل اقيو:صيراخد عيجإو رجب عقرب لا

 ىف هيلاو ةنثبلا مرمر 0 وحدا 127 ا

 ةاصا ليق٠ . صيراخ د جبعشلا ن نم بوذلا 4 عسوب 1 5 ضيم ع دإلاو خ دا * طسبنأ

 د ية آد ام 0 رفالا سخدو ليال ١ ةطخخن ( يدك 00 احدي <

--- 

 »ك 2 رت

 ينع خدخد لاقي. ةنك انك ةنع خدخد يل

 خواخدلا * ضبقنا لجرلا سد دنت ناك ىا ناخدلا

 نء خدخدلا * ةيَوُذ خادختلا 1 ل
 مسا واولا ةدايزب خولخدو 'عتخُدو .ريصنلا لاجرلا

 نا اودارا اذا 1 عّذقيو ناسنالا هب دك وح

 خدخُد هل نولوقي ديف يف ةءالك اود دريو لجرلا إوعذفب

 خودخذو

 دوسأ وا ضيبأ روت رادخدلا #ةّيهذ ظرتلا ردخؤد

 ىراوخا 2اس تتم دوك »اراك تع قدرا
 بهذلا اًدغبا رادخدلاو. رادخد خص اهنع

 1 نول اًروخ ةواَرِخَدْرَخ دير خذورَخد

 * نيرغاص يا نبرخاد م نولخ 7 تا ةروس ف

 ةللذو ةرغص هرخدأا

 لخاذلا رومالا يف صرخ ردلا *ةئيب رمالا صرخد

 برعلا هب تنلكت دقو ئسراف
 اك قد انقر هتيم فارق قالا لكك

 ها انالل ]كلل دلو ذاق يطال نكن

 .قّلخحا ةبرافنملا عوردلا نموٌريثكلا ددعلا نمساخرنلا

 ٌردصم سخدلا * سساخرد”عردو ٌسساخرد ددع لاقي |

 لاو راكلا ةاثلا ناشن آلاف

 ملا رسخ ٌدلا# لف ان و سلو آد
 كو بالا كف كتطرلا لكلوك دكا
 ري كلو ىلا ددعلاو فكلا نطاب مو رفاحلا فوج يف

 + الكلا نم فنلملاو تيبلا اتم نمو لمرلا انا "قف
 قالا نم فنلال ا نسفمدلا + ةفاثالآ سخاوّدلا
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 ذل



 قود
 سل

 أ

 ةطاخم يا [رمألا ريع وهو .رداحلا نييسلا|

 .مري دنا بد يا شح دناف انهدةيح ري ةيح ل

 سحد. فوتصم ناك ارو. ةماعلا مالك نم كلذ لكوأ|

 ةلمملا نيسلابأ

 ضكر اضحد صخدي هاجرب حوبذملا صحد |[
 صخفنملا ضخدلل #2 صخششوأ

 لعفي امكاهب صخن اضحد ضحدي هلجرب ضحد

 .تفلز هلجر تضحدو .ثحب رمالا نرعو .حوبذملا|

| 
٠ 

 ةروش ىو .تلطو اض وحد هاو. تلاز, سمك اد
 ىأ ةضوحدمم يسأ .معر دنع ةيحاد مم قسع مح ظ

 * اهضحدا ةعالاو. 0 ب .ةلطاب ةلئازأ
 ةنمو . اهعفدو اطازاو اهلطبا هَ

 4 اورفنك تيذلا رم فيك ةروس ف
 تلاز كا 4 اوضحديلا

 تمار

 7 - د 3و قعد د نكم# تعفدنإو | 0

 لطابلا وهف ضحدلا نم نآرنلا يف ام لكت ايلكلا فو 2

 4 نيع 5 راما نم 0 ناف هيدا نم ناكف الآ

 ملزا مدنلا نيتي دا |

0 

 : ممْلَرَم يام ونلا ةضحدم هذه لاقي .هَلَرَكا ةضحدلل |
 ُة لوعتسا ىتح كلذ رثكمث قلزلا ضحدلا لصاوأ
 وريغو نالطبلا|

 ءاملاب محرااو . هدعب ةدعب اوم طاح ةقحدي ةنحد |

 اما هللا َعق لاقيإ ةندلو دلو ىمالإو ٠ ةلبقل مو ةتظفل

 .ترصف هلوانت نع هدي تقح دو. 1 و |

 يؤ اهتدالو دعب ابحر جرخ انا و 32 ةقانلاو

 ميتال .هدعب| او ةدرط اا قحادأ ظ

 ا 0 ديا و ادلاو. نوفحاد 2

 ار ارااو يقددولا لعل ابهر جر يلا ةقانلا موخدلا ا

 ةو | همش يأ قيحد نيعو.٠ : كتل ديعيلا ى ةيحدلا وبلا ْ

 - 3 مل 91

 اديدش اهفد هئارو ند ةعفد ةبقح د

 ك2 2 1
 00 لك ةنطب لتحد
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 0 امى ادا ,يلظملا 00 - مجد

 0 جور د 00
 ريس مف ذ وأ دعابت 1 اذعا [اخدو. 11 3 :اج قراصو ١

 |ل>دي لجرلا لدحدو. لددلا هلع لخدو فاخو

 أم

 | ةةداخو غوار تحد ةلحاد 7 الحد ناكرالد د

 0 ن 00 00 ةبصني ام لوحاتلا * لحدلا يف
 | لدَدلا *عانتمالا لاَحّدلا ** ليحاو د ج هب اهديصيل

 , او . وريغبهربخأو ةلعام مثكو ةسكامو

 نرا نكي ىتح عم هلفسإو قيض ف بمنن لدلإو
 ادا ضع قدرا رك تح لخ دع فاول
 [[ةنم جرخن لع هانا تاج ىف ةرخ حاايلظما يفرييلا

 ا كدا ج "1 ع 0 لخاد لخد اذا أ رمل | 4

 للاب راحو لوحدو 0 كك هاجت

 0 ىد> عم ىلا دنع

 قاتلا ةدايعلا يلا الحلا < ن 0 قلدنملا
 6 نيسلاو 4. 5

 مقل نارا ةعادلا رملاو اهتاس طستسوو يوت

 5 ..الكيف طاخ ةطل>د لجرلا طل>د

 راب يث وأ لج ن 0 ةدوتر» ّينلا 3

 * اهك أ ةارملاو 0 ةعفد محد حدي ةبح

 ةنمو . ديدشلا حاكنلا محَنْلا * بلعتلا ةلابح م رشا
 ظ احد لاقف نجلا لها حاكت نع فبدلا
 لصالا حلاو .امحَد

 هد ر وحدا ا اهّدلم ةيرنلا رمح د

 ([ ةريملا ديدشلا َك اجرلا نم سداحُدلا - سمح ذ

 داحَتلاو عبتلاو ١ دعا ظيلغلا | ةيلطملا مالا

 - 4 قزو يش 0 د يي
 .٠ ل 2ك تس

 سيدو . د: نيش ظياغ ةربسلا ديدش سبحد
 2 مرا 5 0 ره

 * مظم ومحد ليلو. ويش لك نم دوسالا سمحُدلإو

 ظ اا

 || اطارجا تحت اعوام دجويف رتخ كلا لو | سربللا

 أ



 رحد
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 اباحدوابحد ةتيراجو . ةعف د ايح< 5 ةيحدب ةبحد

 مما . .ةريثكأ ١ و #3 اهعماج

 لاس

- َّ 2 

 اماج ةيراجإو .ةبح اخد ةغدي ة2د

 ضرالا نم العام نابحدلإو باحيلا - بحد
6 

« 2 252 5 

 7 اراأو فقدم ادد ةحدب ضرالا #2 يشلا حد

 ضرالا تح دناف اتيقب نينليل انرطم يارعا لاق. عسا
 ردكتملا فرَلا مَطِق ةماعلا دنعو .ٌدصم تلا * 3
 دالوالا هب نوبطاخي فيرظلا ةيثلاو .ةحد ةدحاولا |

 اولدبا .اهعم اهغسد يا اح احد برعلا لوقو .زاغضلا

 رسب ردح دن #27 ”ةجرح د ةردحد 0

7 2 

 ميظلا خارف فصي م مرا
 للف 2 3 عبنلا عودصكابق انشا

 ا

 سح د

 ُبْحَز اطل تبني مل جراحدلا لثم
 كك لوعنم مسا جرحدألا# اهسووُر لآفلاب دارإو

 ظ دنوارزلا نعرف جرحدلا ىنوارزلا ءاسبطالا دنع ٌةنمو يل اح ايضا شكل دال

 الجنا اوني نوكي ثيغص مح ةحرتدلا + ليؤطلا
 ) ةدإ 0 ( ثمييرولل فاعلا ديا لجرلا هدا 5-5

 كلما يكل هابل وج هاه ردا رانك د
 ديدشلا

 1 ازحاو . دفا 52 ا موألا نيب نحد

 ا ّينلإو .طسلل اهقافصو ةاشلا دج نيب ةدب لخدا
 0 هلجربو هس طل هولا ١ تّدلعما لبنسلاو | احاحدنا ةنطب "جدنا *« مانق ميك 0 اًنالفو ا

 0 عيال فيل قا وعلا ةيغاق يامل

 لباسلا سحدا * سحادلا ةباصا اسحَد سّحدي ةعبصا
 0 سرف ,ف سحادو لعاف ماك سحادلا#َسحد ىنعك

 قابسلا ىلع ّيرازفلاردب نا ل ةنهأر يسبعلا يهز نب | |وأ

 دق و ا اهأي ا مث ُ ءاربغلا هيسرف نإبو ةنيب يف نيكاحا نم والا اوغداو ةاطا كلذكو اح نيعلا

 اذا ىتح اههفيرط ىلع نيكف ّيرا ازفلا ورع نا ريهز ماقا | اًروف زوفاف 2 ا ا مهضعب ةءارق يف ام ةيناشلا
 راو لملاك نافل نمل يرحل * معم تنك ينتيل اب يا اهظع
 هولخ لدقو ل اتفلا مهمب بشتنا مث نييحلا نيب فالخملا لوعلا يلا يبا لوق ة ةنمو:سوسدلا جودك إو.ناععظعلا
 .ثينك | اًحوحدم ىرثلا يف اينخ ادت دئاصلا ةرتق فصو يف

 برح ليف ةف هيلا ب هر ب و٠ .سحاد نم مأشا وه ةحارجكلا) حانحدل]و ةعمكلا او حد دلا -حدحد

 عقوف ٠ :كلذكن 5 هاربا

 لافي مشلا يف الخ نيشادررادتا نيقيرفلا ن

 بابصنأ نم ضرعي 36 +مروأضيا سانلإو سحاد جوتحيلا *ريصفلا حتدؤدلاو 2000 د جراحدلاو

 رنظلا ن نم برقلاب يالا 0 ةلكالع رد رةيومد ر دام طك نفذ اهنولوتيف 0 ضل 2 36

 اذارفظلا اهنم ام ةدكو يدم 'عجو اهنع ثدحين

 ةماعلاو ٠ حلا ةنع تثدح امبرو .هلصا لكمرولا ع
 روكدلا نيج اذلا نتوخا ولا + انباع دبع ١ هةر 0 اروح وو _اركتد رحل ورحت

 ساّددلا * لهالا ريثكلا قلما توييلا نم عقلا
 خافشل | ِ لا ٍبصلا اهدعت كاردط ا ةلياكملاو ىلع ةرادأ عر ردو هي علال ”ةجر>د

 سحدلا # سيحا>دو تالت ج ريفاصعلا ديصل النا عبانت را ج جرحدت * رودح ياعباس هيسفن

 ةاحدلا *:دصلاب 5 ةيوسأ اح البنا ادا عرزلاو د ردصم | 0 جرحدلا #3 2 ةءواطم وهو 200 ُِ

 ]عل رانك ولع زموح ده تي ؛* ءيش لكن م روثكلا ٠ جيراحد ج قدانبلا ن 0 يوتسلا

 ةرخذلا ا اهءاصا ه4نروتح له ام

"1 



 ةرطملاو نج الا 7-5 ةنجادلا# ناس يا نجاد لجو ْ

 ا

 نَح د : نع يا نجح د موب نجح دو ناج رقوأ

 ىنَج 2 ا 53 لل ةفاضالا| ا

02 

 بتحب نم برعلا نمو .ٌنجاد يف دواس <تومإلا |
 .ينجدأ اش أي طوق ن ليبنلا انه ننو : ةبجاذ لوتيف هانلا| ظ

 ةنجادم ُهَنَجاَد#+ ءانلا فذحي اهوّحرف ةاش اي لصالاوأ
 رطملا نج دو. قكدلا قول اخد مونلا ّنِ>دإو .ةنهاد ظ

 .نحذ اذراص مويلإو .اهرطم ماد ةامسلاو .اماد ٌىحئإوأ
 | *نجدا ىنعم انايجراولا نوكوفا ارادوا ليلاوأ ظ
 ١فلأ ام اهريغو ةآشلإو مالا نمو . لعاف مسا نجادلا|
 ْ ةرداشلا ديب اع لاس ساكنا ظ
 اولسرإو ةأم را ذا ىح ظ

 اما فاك عاد عع
 لا ةبضالككق أر 00 دار

 قيل امابتنعا ايام" ئجالا داق خب 7
 نعو. ةروكذاا بالكلا ةفص نم كلذ لكو اهقانعا|

 .ىرتل ة وراملا يا ةّماسلا فالخ نجإودلا ضركلا| ١

 هي - كلا تضغلا]

 ةناجذلا#ر طا ازيك 5 ةباعن تود ةعدلا و ةةيطللا|

 دبس عدلا ب هافاوالا لاك عانملا لت ي ىتلا لبا

 رين :كلا نطملاو امنلا راظفإو ضرالا رميغلا ُسابلارو

 نوج و جدأ 0 هي ص 0 ةيلطاا ةلصأو

 ىلع نجح -وةليل لاقي كلذكو' رطملاريثكيا ثعنلا ىلعأ

 اهنم قيإخ يقل ١ ضرالا قس دقو رسكلإو مضلا

 نح ”دجةملظلا ةرجدلا* ةلمملا ءامكأب ىحو 2 0

 ا داوسلا جتا .لبالا نإ نائ املا ِ ةنج دلإو تاك دو

 عيفرطمال مظل ايزل علا ميل او ةلظلا غ جلا
 وا نجد جا ا نجلا نجلا ةلطظلا ةن دلال

 رطمال لظملانآيرلاىبطملا ميل و ةلظلا مجدل جلو

 .رطملا رينخك يأ ةنحاد ”موبو ةيحاد مويو٠ هال

 114ه

 ع

 يا نوجد لج لاقي يناسلا لاجلا نم نوجدلا

 لاقي . ةللظملا يلايللا نم ٌناجاملاو . نجد ج ةانجد
 .رطملا ةريثكةنجدم ةباحعنو .”ناجدم ةليل

 ةوانسلا تد وع ةفانلا

 يفو هيجل هي مان اهيجدت لجرلا ةج”د -هجد
 كت اص اة راق

  لظا ( يواو) اردو وج هاوجللب لئلا اكد
 سلو ءيث لكس بلا وه امنا ليللا اجد ٌيصالا لاق
 ىوق يأ مالسالا اجد مشوق عم نراف .ةلظلا نموه

 0 ل و 9 ةضعل قبلا زعاملارعش اجد وة : لك سب آو

 | ساباعإو ا ةففاو ةراظشل اج خر ا عتسداك ةاظاؤل ثا ؤاد
 رعاشلا لاق .مالظلا وهو جدلا

 ةبحاص 5 ىلع يجادب لخ
 ادلع أ 3 م اع

 ىجداو . نبللا ل و يفاحلاب 0 اً ةعذم اًنالف ىجحا دو

 | ىنعم ءاعجدا ىوجدأإو مدت 0 جالا ليللا

 مما يجانلا *« ةرتس خرا تييلا رالف ىجداو ءاجد
 ا *« ضنخلا هي قاري ةناك جاد شيع ِ هنا موقو لعاف | +

 . ةنلظ٠ يا ةيجا دليل لاقي. يعادلا ثنوم ةيجادلا

 لبالا داوس وا ةلظل | جدلا * ةغباس يا ةيجاد ةمعأو
 ةوجدلا انا ب دلا+اًرقالو اين ىرتال مغ عم
 اجد 9 صيقلا ُر ر , و ةيقال ١ اهيلع 5 تالثلا عراصالا

 يجايد*رعشلا ةاملازعلا نم ها دجَدلا د 6

 ةأجي رد 2 ةناكذس دانح لع ءالا

 3 اجاد -

 ظ عضوب يعم دق ىوتلا نمو. دئاصلا ةرتق هيفدلا

 *« جد ج ةلظلاو سوفلا وب ىأعُت يذلا روسلا فرط ُْ دانك ينوي فتختو ةالاظلا جدلا 1 مكاو سال

 رلظم ياك د 4 كاي ا خحدلا ميغلا سس ابل اضيا هاا اهففخ ول ليلخا

 تروق يل لل لاف ةلك جرد 2 حدد

 تكساف | *اءيف فصولاو ةفاضال اب نيهجولا ىلع ةليللا كلذكوأ

 ظ ةنوجدملاو

 ا لا ةرتانس( ياي ) ةأج
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 لجد
 هب يس. مات خالس هيلع يا حالا يف اًخدم تولاج

 | نم هب طغت نال لفرز لعل اديوإ يشي يأ جدب ةنالأ|

 َِق 5 8 -1 1 ملل »أ ْ

 ىسبعلا ةراذكع لوق ةنمو 0 توعوي اذا غءامسلا تحد ا

 هل ازن 6ك هرك ح دمو

 اا نعش

 ةنال حالسل اب هنيرل اهيبشت ذفنتلا حدملإو ضيا ا حدملاو

 هيسفن نع هيب عفادي

 | حاص لجرلاو ٠ ملظا هد ليلا جدجد

 ب« راظا ليللا دج ا جد جد هلوقب ةجاجدلاب

 ْ يا هيبشتلا ولع ”جادجد ع 5 اقيو .راظملا ج اذحدلا

 ا لبا لانج ادجدلا ثنّوم ةجادجّدلا+ الظخم

 4 اح يا“ جدج د ديالا .كلاملا جدجدل

 نيو را> ارجأ درجدب لجرلا َرِح ف

 ةأنم را عنا لجزا َر رجاد * اوجرف

 | يس + يا ا : نادنلا ة هذيله اهيلع د 2 ةيدقلو ةايبوللا

 أ . 0 .٠ رع
 ةرثنت ةديدح هافسا يفو اوعرز اذا ةطنملا هيف ىنات

 ارج دلاد# 0 دلا وذ رج دلاو.ةابب لاا دلاو ٠ ضرالا

 رع 2 .٠

 [عركب نقرا ىَياجدو ىّرجتد َ رجدلا وذ

 تي رعتلا كوصقلا بقا ارح لا طلال

 ا داوسلا ىلا براضلاريغالاو مالظلاو بارتلاروجدلا

 رجاب دو ريجايد جتابنلا سيبي نم ريثكل إو ملظملاو

 5- اذل | يشل ١ لهن فذعلا لع

 اميدبع ىلا ٌدوسا دعبل
 يرجاي 5 2 عراك غيير تطضنينا

 00 ١ايلل ليبس ىلع م 0 روع كيل لوني ميعو

 وخر رجدنم ليحأ

 ديمنلا كدي بيتك او لعب اعلا رجم
 ..اهناج اج ةأرملا لجدو.ءانطاب ةمسج كعوا ليجد اب هالط
 نَح 2 ثب و ماق ةاكلليو 1 رءاس اهيحاون عطق ص ا

 ىنعك ريعبلاو٠ يلا ”مالظ نا ٠ اخ ّئنلا لح

 ريعبلا لاسمح ده اذا ديعاوأ لاق ٠ نلذضف وهف ةلجد

 كلذ نعاسملا ىلع ةتلعج اذأو : ليجدتلا كلذف عمجأ

 نوجد

 | ىا بهذلا لاَجّدلإو . نيجرسلا لاَجّدلا * سدلا

 |ةلاَجّدلا+ديدشتلاوهتلل اب لاَجَدلا باوصلاو الت
 فيسلا دنرفو ةغل ابل لاعَق لاجدلا * نارطفلا

 | د ربغي ىذلا تاكل ريبسملا تعا و ة:يظعل ا ةقفرلاو ْ

 | ةعي نال هب يس ليقف .هقاقتشا يف فلئخإو . نامزلا رخا

 000 هاوا ضرالا يجاون هعطقل وأ هب ذكل وأ ضرالا

 ااهيهنلا ا لاحذلا نم وا لطابلاب بيش لجادلا
 ظ نءو اةكهلا دنرذل لاجدلا نم وأة ةعبتلا زوتكلا نال

 |ةنال نيجربلل لاجاتلا|نمزوا ةهظنلا ةئفرلل ةلاجدلا

 ظ .ةتوعبتي مالوم أقلل سانل | جد نموا ضرالاهجو سني
 | ج لتاخم اا و كيلصألا داي رد يىدنعو

 نا.مزلا رخآ ُْ ا عددا ةغهو ٠ نول 0 ةلجاجد ظ

 اد ايلاف هر انكم :نوه و نوب 3ك نول اهيدأ قب
 | مطاَقل سانلا نم لّجَدلا * ةمظعلا ةقفرلا ةلاجدلا
 لال تس دادغب رب تو ل5 *# لجاد ةدرفم/|خ

 | بلغ حضرا هلوقو ٠ ضاف اذا اهيطغي يا اهضرا لجدب
 | فرصعتال ”!2 يو .اهلغم يا ةلجد تراصف آكل اهيلع | ن

 ظ نم 0 ليجدلا »+ ةلج دلأ لايف يل اخدت دقو

 نارطنلاو ةلجد
 جدو مس دب لجرأ ١/ جدو. ااا 6-5 مجد ؛لجللا م د

 | كك لأ ءيجنلا نم تلا نزح اذهل ع يلا |

 | لاغي. هيللخو قش |١ با غل جدلا درفم ةججدلا »ب ةل

 0 ةدحاو ةحدلاو يلو 0 يا قشعلا مج ج ا ظ

 ا و تاداعلاو باوكالا و نادخالل جدلا |

 .جو6م برطض.» يا ”يخ درب دغ *ةيلك يا امضِيو ةيحر كا

 يسبعلا ةركاع 5 وف ةنمو |

 امهناكعوردلاو رانع نوعدي
 | ل جد ريدخ ِ عدافضلا 2

 | ةحاسلا عدافضلا قاد>اكدّرَزلا ةقيض اسما ياا *

 قارا
 رد هذ ناك دو نيد نجدي ىلا وتد

 تنل اهرتغو ةاملاو ماكاو .ماقا توجد ناككلاي نجدو
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 فويل د
 ل

 نس يذلا رثدلاو 00 ل ادهأو 1 ند امو 106 |

 0 . ذسو يا رث"د هبوث يف لاقي. ا ْنكَدلاَو .هيلع

 طبلا لجرألا ل : دل *« ينك ىا درت 7 5 5-5 حاوصا | ِ

 روش دو٠نو 0 احب * كالا ءووتلا ]ماا

 وريغ لق ع 6 ويس ام ةماعلا دنع موو نيل

 ءانل 0 هيييسل ند مْخثو ماياب

 ا ا رغناف طب ا | ةخرتلا طاد

 ضرالا علذلا 3 د دش ُةَّنطو 5 د ةعلدب ُةعل 71

 ةليسلا

 ةرانلا 9 ّدلا ك0 مد

 ُِ وعلا عرسأو راط انيث دن :رئاطلا نأ تا د

 كلا هيي َدلا « مع ذا رجشل | يف نّددو . ةبراقتم عضاوم|
 لياقلا|

 "وابوك وأ كارغلاو :هاعولا كنوكسلابكخو
 ور عو ماعطلل رطل ارملا نوكأ

 ةجاجدلا هي ٍِ 0 0 "جد جد

 لئيفو .ريسلا ىنككد اناح دو اهجاق جردب جد

 انجن وعلب 2 ون ةعاهلا ب لاقي عجدلا

 فل -
 ا نكي ع

 1 هر ا ديد ل

 را لجرلاو ر
 جدتو 08 ناله اًنالف 2 دو. 0 [مج تت . مسا

 جادلا* وهحالس ْ لذد ا نا :ق

 3 اوال نياكللو 3 عك لل برعلا ةتلعتسا من

 رط 2 ل كاب 0 |

 1 02 اكاد و جدلا لوف لاتفاه 1

 نيل كارل ألا مك !كا عابتا ةيلدلا | ةياهتل يف

 000 نوب 2 يأ ضرالا ىلع نوجد منال ظ

 لوف امإو .ةجادلا ثن ظ

 الا ةجا دالو رةجاح نم ثكرتام هللا لوسر اي برعلا ضعب |
 الا ىصاعملا نم يسنن هيلا تّدح ميش تكرت |. ةانعف ث تا |

 5 نال رتعلا ج

 ةلضا١ اذه ٠ لعاف مسا“

 1 ةحاشلا + دج اأو نوح اد جا

 :كيدشتل ابرار فد اكو :ةجالل عابتا ةجادو.ةتبكر دقو

 جد

 ةجادلاو تيبلا ,ترودصانلا جالا ةيئاطفلا لاق | ن
 0 ١١ جاجر دل 3 1 ع وعلو 6-5 نوءجارأ لا | م

 ظ رسما 'يلها ةنم ٌرعاط مصفا رق | رمثل |
 ُُث

 ا 0 رجح ل ١ اف

3 0 2 

 ارت جساسا 0 ا ةج اجلا + حد ج

 | قن اًديعإو كرك لع ةلالدلل ةنقحل امنأ 2011 نال قالو
 | كلذ ناريغ. ًطعبلإو ماما نم كر اكلك 52

 املاك ٌصاخ مساب ةنمار "دل درذيال م هك ا

 كيب د هل ٌُك اتي ا -خمر ذل 30 اجدلا فالخ م ووو

 هل لافي را غبن الق ”ميلظ ماعنلا ندر كذلل لاني 5

 | نق اني كمللاب دي : وزببع دنع يضتقي ةنال 5 ةجاجد

 جاجدلا و هنن ضراالا ةجاجدو 7 ا يد

 | يف لثملا اهب بّرضب ةّرم ن؛ لي ذه ةجاجذدو .ٌيّربلا
 | ةيورلا كلب ىلا هاته كلو + تاسنالا ةقاخ
 | انيب يرحي ثيدح لكيف اهركذب كلذ دعب ناكو
 | كلت هيف كنتيدها يذلا تقولا هي كلذ ناكلوفيف
 كتي دها يتا |ةجاجدلا كلن لثمّرس> انهو .ةجاجدلا
 0 ن٠ اضف هل اواقتم روف عل] اوطتو اانا

 3 ايعلا اضيا ةجاجدلإو .اًضيا ةجاجدلا كلت هيفو

 ا د دوسأو ' 0 عئاب ةدكذلا # لزغلا نم

 لابحتإو ةلظلا ةّدشو جاجدلا عج حدا * كلاح

 فلخ عادلا عضارلا ريغصلاو ردصم ناجحَدلا * دوسلا
 / كك 3 ِ 2 تا

 | * ةلظلا ةلث ةجدلا * ناحخدلا تنم ةنادلأ 6# هما

 ةجوجكاللا*<ضرالا لغةطسبلا قؤنلا نمتاخوختلا
 رليزابا اًبِب تيفلا ٌيريرحلا لوق ةنمو . ”لظملا يلايللا نم
 ل ا كفا يجوجَدلا هليل 5 دقو ”يوزتنلا
 البلا ع لعبا ةكرشلا دلإو ١ ككبنلا "كيف ةياكككوشالا

 لاقي . ةللظملا يلايللا نم جوجتدلا * داوسلا ديدشلا
 + ةلونلا لبالا نم ناجَدْيَدلا# عجايب د سويد ةليل
 | جرخ بهو ثيدح يفو.حالسلا سباللا ّحدملإو جدلا

00 



 يلد

 نزيد ةلبح هي لي ج ةيهادلإو لكشلا لب دلو

 ليلا .لكات لكت ل اغب اك ةغلابم لباد ل دوما
 «٠ فوججلا يف 21د ةليدلاو ةلب ,دلا»*ريغصلا راحل دلإو

 نم ةلتكلاةرمكلا يقلا كرز كيذلاو يد عمي داسف

 برص ض نواب دلا ل ا دجسافلا بقنو ءىب ع وثلا

 لوب دلا * الاير رشع ةتس ةتعق ةيجنرفالا رزان دلا نم

 كدلاو ناككاب راكب اضغل ]بدلا * لكيلا ةآرملإو ةيهادلا

 لي كلن ذو نط ا قرو نم رتتسلاو ضرالا نم

 رعاشلا ل اق .ةغل بم

 داي برضو ةاكلا ناعط

 البدل د نضإو 2 لوقو

 يف ام ميظعتلل اهنريغصللاو.: ةيهادلا ةليبدلا »< لب د َج

 0 ةسالا داضياةل او لاو اللا موق

 ديفا مرح ردو بلك ةايظالا تلاق ل داك

 اا عضوم هلخاد يفناك
 ةليبتكريبكتلا ظفلب ا موركذي مو . مرولا مساب صخ

 راما زارا دلوو هدلو وا ةنمرك كلاواستلا
 باعنلاو م حلا بضذلاورربك ال

 ةريبكلا ةقلل | ةنبدلا + منغلا ةريظح نبدا -نبد

 دل ا

 +«هيدلا مزأو 4 دب 5 ِف عقو اهيبدن لجل 5

 .روكسف متعب يذلا سوماقلا اح ضع فوز هّبدلا*لسرلا
 ربما ةقبرط ( تفف مضب هّبذلا يدنفا مصاع يفو

 جرعلا ىداو.ة .٠ ةعنص ) 7 ةيب ادت م -_--ح

 اهابد ركض رالا تبدإو ٠ كذلا لذم ةنم جرخ ةبدإب
 لبق وا دارا رغصإو ديورلا يثملا بدلا * ةيبدم يف

 9 | عضوم يلد 0 هوس ل دول كول
 يل دىبذب *اج لادا كا ةنلأي ةانهدل |

 * ب ب د يف ذآ دل 3« راش 5 ؟ يا نس داش

 ذ ن*و. دار

 هةيمد ةي ”ةيراج فنصا رجارلا لاق. ىبدلا مك ةابدلا

 ةقاا لوبد جيم 0 . يأ لبدي هلال لَو دو نوعاطلاو

 ةدارج ءتقلع دقر طم ةطوبرملا اهطرف ةفلح ناكي ا | ن

 او ةيدملا 3” قا وأ ةريغص

 7 لل سو .ٌللار

 ىبدلا 0 ةايدنم ضرإو : ةوبذمو

 : كق ى راسا اههف ا

 1 مول كف يسلب 0 0 2 مارسا هني انوي ا ريكا ١ عضوملا ةيدلا 2 ةءاجقل ١ ىلع ود 527 فاناط

 (|لها او 2 لسا ود 1 ا

 ردد

 ريل وقعملا اب

 رقاب 3 ىلع

 طرق قوخ 5

 2 ىلعوأ

 ظ لك < يسد ناكل كيد
 ا 0 2 وب دمو دع اك لاقي ٠ هتان ار

 مت و 7 3 2ع 7 2

 || ءارو نم ابراقتم هب ىراث د ثدي هب دايصلا ثد

 لجرلا كو يفد يرو :هللان يرض انزلفو ..تايدلا

 ثائردلا« دسملا يف ةاونلا يا ثد ةباصا لوهجملا ىلع
 ظ جرلاو بنجلاو تانلاو ”,دصم ُثَدلا »ف يعضلارطملا
 ْثاَّنَّدلا هن.“ مر اويح نم تاؤانك لإ .ربخلا نم

 ماكزلا ةثدلا د 0 ءدرغم ةفذخلاب ا

 ليلقلا
 ةنمو ٠ ىو سردو مدق 0 درلا رثد

 ةعيرس اماف هل هللا الك بواقلا هذه 0 داك فسر دعا

 روت دو : أهخم هئاحنأو هللا 0 ه4هعل رس يأ رو“ دكا <<

 .حأا بونلاو اقروا رجشل اردو, امال عرس نمنبلا

 ْ را 00 0 صارع اطلاوند 7 ًىلص تع كلاَو

 دبع نع ا هيمو“ راثدل ايماطخ مانلارشدو .ميلها

 5 ةدزاب ا رار نب جيسملا

 ىلا 0 3 اف ءاامس

 ا دضأ كويل ىلع 1 ناارث: "دو. ك الهالا ىنعم ةنماوم |

 |لوقةنمو» كرب دلع يوظف لحل ١ اهيست ةقانلا
 .اراطخااندل ثلفنعإو اًراظِعْكباسرف ترا ديف يربزتلا
 لجرلا رثداو .رثد ىنعبب مسراا رثدنإو ؛ .مدق م .«رلارثادتو
 كل اطإو لءاف مسارثادلا * لاملا نم اَرْثَد ىنتقا اًراثدا
 لطف امو اننا نمر اعقل قرف امهراحلا + !فاعلإو
 * قرعيل 8 نا ضيرمل ءايطالا رما ةنمو: غانلا هب

 لام ل اقيفوريغو دحاولا ىلع قلطي ريثكلا ل املارثَدلا

 دز 22<



 غاد

 لو را هدنع ةربدملا ةدومحشلاو.روحتو ريعشلا
 ريثكلاو او حور وللا روب دلو .اهتيداعرسكتتل ةحافتو ١ ةنيجم

 لاملا
 يَ د

 ىراوتف هارإو ياوه سبدف ّىشلا سب د - سلد

 رخل سب د لوقت ةماعلاو .ةمدل خت ل وداعا را
 يأ بسعلا سدو هديدت لا ازو ةسار لثكت ية هوو

 *!ةملاريصعلا سب دو.سبدل اكراص تحةتوالح تدتشا |||
 ناد ابد ريس رصملا كرا يد نبا
 ثلا 00 ٠ تابنلا ترهظا ضرالاو.. دوسا ةيغلا
 دارا 0 ثانالا ا دلا * د 2 اص امان دا

 7 ةعئاب و سإ دلا عناص ابدل 7 05 ةد>اولا

 سارلا ةكلم لم« ةرازج قاطلوللا ادنظو“ ةكفقملا يابا
 *«سيباب د ج ةريغص لك اهفرط يف ساخفل ا نم ةربال اكو
 ريثكلا عيجلل سب للا يف ةغلو ءيث لك نم دوسالا سّبَدلا
 1 لا 00 ل

 ملا لسع قتيددلاو“ نم ١: نمريثكلا غمجو ليا

 رطملا تلاخ اذا ءاشللا ) اقيون ١ لكلا لسعو رونو
 د ةثنكملل رما لعف يردو» ع يرد ا

 0 رقرفب نكدا رئاط ْعومُب للا # فردا رامضاب

 سس 2 ب ُد يو ىسابد ج سبدألا ينعم نم

 ةبيطم وهو هيف بوذيف نمسل اءالس يف قلي رق صالخ
 داوسلا نيب ةنول يذلاريطلا ن٠ 0 *# ن.سلل

 سيد روماب اوماجو . سيد جةاسبد ىفنالاو ةرخ إو
 ةديدش يا 0 و

 * ةلكأ ماعطلإو . رشف اَشْبَد ةفبدي ثلا شد
 ةدحاولا اهطّتَسو ةراج ا راغص نبدلوملا دنعىْبّدلا
 ان سيلا ةكايتذم ةباغ [ضيأ م دنع ةغيذلإو٠ ةشبد

 :ءظيلغلا غل ! ةماعلا دنع شيّدلإو.وعاتم طقسو تبيللا
 هلاك ل اهي اهناب دارا قكاىذلا ناكل وبدلا

 ةشوب دم ضرإو شوب دم
 2 ٍِد دواغابر د ا ةغبديو ةغبدي دو ةغب ديداجلا هيد

 يدنا * تابوطرلاو نتنلا ن .:ب ام لازإو هيعانصي|
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 ردصم 3 دلا »+ هوغو نيقرسلا لابدلا *« لاوس 3

 ليد

 لون 27 .عيدتأف ةغبد لاقي. .غيد ةعوأطم دا

 0 فسشتف هنوأ ريغ ند ”يث ةباصا اذا ميدو تونلا ذب غبد

 ْ أهوردصم غابربلا# غبِدلا 4 هو مسالاو 3 هنه لصني و 4

 يذلا وهو غاّبدلا ةفرحو ردصم ةغابردلا * هب غّبدُي
 كيدلا و: هكلا ةغيدلا*<4ب غدي م غبردلا * دولجملا غبدي

 غيرذلا * داع ضرالا عبدب ؛رطملا غوبذلا + هب غبدي ام

 ا 0 . غاب دلا 00 ةغيدماو هعبإ د #ِ تك دملا داجلا

 ا ١ تاعج ين : ٍ:ا ١ دولا 3 ةغب دل أو ٠ ةغاب دلا يمس

 2 5 2 اني © ةفبدم دولخ ' لاقي..ةئاملا :ةكشملاك ءابدلا

 ةتييشم ل اجر

 ةقبد *« ف راغب مف د! وصل 0 ا د

 اا كام ةنيدا انو ةقطلا ةتبداو : قيردل اب هَداَلقَطا
 1! ف ءارغ قوباذلا + بدلا ديظصاريطلا ىبذتو
 * ةدلوم روفضملا رعشلا ةقوبب دلا# ةبعل قوبذلا#ريطلا

 ام لكو ةرذعلاو قوبادلا هكَقوُب دلا * ق ةوبانلا ىيرثلا
 ةيقيبدلا بايثلا اهنمرص+: كلب قيد + طّطق | ر

 ظ ضرالا عرق ًاكيبدن كبر 6 3 ك1

 .|امالكو بارا هل ظل ثوص ثدحل اهريغب وا هلجرب
 . مدنع صقرلا نم عونل ةكبدلا ةنءو» 000
 ىلع ةكبدو ٠ أدوصرم ال يأ ءاعولا كبد نولوفيو
 | ةفانركلا ةككب دلا*ةديدش ةءرص اهيلع ةعرص يا ضرالا

 *ةنمرشتاام فارطادرو ةعمج ةلكبدل املازكبد

 5 كبد ْ , عسل ١ داوم ظيلغلا لّكبدلا
 نيقرل اب اهحلحاآلوب دولاب د اهلب دي نضرالا لبد

 ادلب دو .ةالمدو ةتاب د دقف ةييلصأ ءيش 1 ووخو

 عبات اك هعباصأب ,ةههللا عم ماك ةعج الب د دةليديو

 ةتهد يا لوب دلاةتابدو. .اهريك ةقللاو اب برصلا لع ف
 لكللا ةنلكت يا لوب لا ةتلبد ءاعدلا يف ل اةيو.اودلا
 لوقت ةءاعلإو ني ٌالَبَد لبدي لبدو ٠ ةماةتدقق يا
 ل د * ةليدلا اد ه يف ينهقوأو لع لكن يأ ”نالف ىنلبد

 ةغل امم ٌلياد ٌلّبَدو . لعاف مسا لبادلا * امرك فلا

 بيس سس سس سه ِِسسسس سس سس أ #ذ#ذآ##ذ#ذ#ذ#ذ#آذ#آ#خخخط/ يب طص| يي ببببببيبيبيببيبًااب2ًٌب )جيس يي يي سيسي أ أآآآآآآ
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 رعد رمد

 نع ةرابع دكا تاذب ملا ىو ري د ردصي مدخلا ! لدتموهورمل ل 0 2 ورمل حو نص
 ا للا ياك نور رزبالا تقارع يفرظنلا | ةر :دلا * ةمانس اهنا لاةيروثلا جرب هي بكاوك ةسخ

 ةفارصترب دنلإو: ليادلا يف رظنل اب بلفلا فص ةركفنلا لائتلا يف ةيزطإو ةبقاعلاو ةلودلا ضيةوربدلا ةذحأو

 لاعتساوه لانلا تايلكلا قو“ . فارق رظنل اب | امو.ةلبفلا فالخو رب دلا ةدحإو ةّرب داو.عّرزت ةعقبلاو |
 : لئالدلا ةي ٌرظنل اب ”باتلا فرص ا 0 سيلو.. ورمل ةهج ىلا" ىئذمريل تل ةروذ الو 0 هلأ

 هد لاوس( زدت ل ان ىاز ءان زاك يذل انزال وا نفى محو فرست فا ب ا 1177
 ريرقللا عيت روك (ريدتف لاقي يا) ءافل ابو . ماقملا 1 رووخ را لخرلا نم كي ةحارجتاكوا باذن ة | ةحرق |

 اقع لماكلقو 0 لن كلل ذكرا دعب اخ ع قة دهلو .امفو رخل و ناجل قر لاو ٌيِربَدلا *راب داود
 .ىوذلا باوجلا رمل ةراشا ءا الث ا 00 ضعب | هيلعو» .ةجاملا 1١ توف دنعا ريا نسي منسم ور أضبا 5 ريدلاو

 ظ باو هللا ةكلآ لءاعلفو يا هلا ىلا ءانلا وأ نييضب عرب د ل اقيأل 5 يربدلا يأرلا د رد موق

 راغلاو فّذصتلا ىنعب 7 ردصم ريب 0 * بسنلا تارييغت يره وهو ٠١ نيث دحا ند خم ةناق

 ل اهتسا وه ليقو ةبقاعلا ةدومحم ينل رومالا رابدا يف ذا ريدلا * ( ةيرغلا يهو ) ابصلا لبافت مير روبدلا|

 ركل بقارعلا ةنرظيلاوه ]يقر قاش لس ١ رخل رع ةأرملا وب تسري دا او ريشللا نق لشق |
 بجي ام راينخاب جالعلا يف فّرصتلا ء ءابطالا دنعو .رزخلا .لاقي .ةيصعملاو كردض نرع هب تربدا امو ةلئفتأ|

 هءاعط يف ضيرملا ةسايس اًضنأاوإ ذا 0 لطتسي فنا لوقو .هتيصعم نم ةئعاط يأ مريبد نم ةليِبَق فرع

 طارقب هي دارا اًرزدكو ٠ كاذ 2و همأنمو هيارشو ىرإب ل مابا كا 8 ةيزارلا هيتغأم ِف ”يربر# لا |

 ارد ةنقحلا هب دان دقو ٠ فاح ءاذغلا ٍِق فّرصتلا امو ُضِإ م ةفرعم نع هب قك يري د نم لييبق تفرعو |

 الإ تراب كولا ىابعا ةابتيلا ؤيفو ا ذل) رز ترعب زل ا وريد ند ةلبق تره لا 01 لاكي 3 ظ

 ثمل م لزنملا ريب دتو ريدم كلاملإو 0 ك ااا يوليالو دحا لوق لبتيال او ةهحر ل 3 5 الا

 دلاولاو داول اكلرزتملا يف ةكرتشم .ةعاج حلاصم نع هيف ق ةزوس يف هلوق ىرم دوهتلا سابدأو . ءيش ىلع ظ

 .س ءانلا رع جدلا يار ,ادلا اص رياذملاو . يزال 7 ةوهسف ملا ةروس يق هلوق نم و ا نأ داو 0 اع ا

 | ةلابقالا نم ةلصأو هيوبأ نم ضحنا رب .ادللإو ا 8 دإلاو رجلا لبق ة نانمكرلا اه مون اراب 5

 || مسارب دملإو ٠ ةراب دالاو ةلابقالا وذ اضياوهو .ةراب دالإو نوكو ديول ]نازرف كلا و نع ةرابع نييجنملا|

 ةالولا دنعو.هتوم دعب كولا قتعي ىذلا كلاملو لعافا ا سي دتولا -لتأم ةبةنوكو :الابقا يسد ولا

 وا ّنسلا يف اًرصاق ناك اذا هيارب يلاولا فرصتي نم داتا نخاق يلا اططعا ياراب دآلا مونلا ل ثوو ظ

 1 لا نورا كراش نم نازل ايو مئات ليلا قنا دل اب دإلاو٠ ةوزطا يسب تلك وهو

 !| نم اًضيا رب دملاو .بكرمللا سيئر نيحّللا دنعو : هيأر | .ةراب دإف هب ربدأ نإو ةلابفإ وهف هب ليفأ ناف اقر
 | قوتعملا رب دمبإو . تانئاكلا رب دي ةنال ىلاعت هللا تافص | اهناكةراب دالاو ةل ابقالا ف نرذالا نم ةفلعملا ةدلجتإو | ظ

 | هذ ل الام ءاطالا لع هزل ةاملأو .٠ مليس ثو.ه لعل ةقانإ هع مريبد دأو املبقا دقو: ةر؛ ؛ اذمو لا ةاشلأو ةغز |

 || ةكحإو لزاملاريبدت لعوساو كلذوِخَو كولا او كلاللاو | نبأ نع :فرفلل دوب ناتمكرلا اه دووعلا راب راو هعسف

 ٠ .٠ . -خ 3 . 3 .٠ . 08
 ١ ءآنك هموي تت رتاعفد ضرما ةبرشيل ةيودالا صعل ا . تاي 0 بفرض ربيدالاو:ةرابدأو قل ايفاركاذ |
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 591 راد

 لفاغت ديزو تام ليلاو راب ديفرفاس ٌنالفوروب لا
 اذراص رالف رب داو ٠ َّو ةنعرب داو . هتيدص ةجاح نعأ

 تثربدأو ”انتلا للا اهعذا ةلثف تيلقن ١ ةقانلاو ا 5ك

 رمالارب ربدت 1 تضننأ ٍلصلا دا عاف ف الا

 0: 0-02 هيف 'ركفتو ديقاو ء يف يا ورابدأ يفرظنأ

 افا يا لوتلا | ضو مَ نين :ماوملأ 5 ةراوسص ية 0 3

 .هليتتا ذمار اانا تفسر كطاق ناقد |

 لوق ةنمو .وردص هي - ام هتبفاع يف ىأر رمالاو ظ

 ينتملا بيطلا يبا
 اهباصم ميركلا سنن تلبقتسا اذا

٠. 2 

 بيطلب ةنرب ,دتساف ل ثم

 يل 25 هللا عطق لاقي .ءيش لكرخأو عبانلا ربادلا |

 نم جرخم ”ممسو لصالا ضيا ربادلاو . مهم ىقبت نم رخاأ

 يقب ام ل اددلا رخاوهو ٍئاف ريغ حدقو فده|
 فرفرو يس 1 قوف ةانبلا اضياوقورئاذلا ريغ ةناكلا يف
 ةبادلا ءابهذ اكبهذ تاهيه ل قي يضاملإو أم 0 ْ

 هولتلا دب رسل تاو رم نإ رذك ل اق

 اددومو دانت ”كدلتق دتلو |

 زيباذلا م 0 ةره تاكرت و

 نب نيا نينا ناكنإو ديكو زلال فلا اول نانا |
 3-2 ربادلا * يلذاب ةتعمسو ينيعب ةتيار اولاق 5

 برضو ناسنالا بوقرعو ةموئشملاو ةيزطإو لحرلا |
 نم غسرلا رخّوم ىذاح امو عارضلا هب ةيبرغشلا نم
 يقال برضي يتلارئاطلا ةربادو .رباود جرفالا

 ردصمراب ٍدلاو.كالطارابدلا*هغلجر نطاب يف عيصالاك

 او عئاق ولا عورزلا تدب يقإو كا
 3 اع 8# موي مسا 1 اًدضبا

 رغاشلا لوف

 ينوه نإو توما ناب تلع

 رابجوا َنَوهأب وا َدموُأب

 راندا هل

 ةنمو٠ . ةعدتلا مهتما نب

 ١ هيلا وروب د الو نالف 9 هي ل لاقي يزلاو ديلا“ 0 نار اوبطوخ ام اويب

 جانو هذهو روبنز اانرويدل اأو ةيزو هيرض نوم ءالو 59 انتوا ل ادا ةقغدإ داق ةكرتملا ةبو ب ًالاد 2

 يف برعلا ضعب لوق ةنمو٠ :اةبادلا# ةحرفل ةريدلا عمجو

 باتا نب رجح مامالا
 ريد لا اكش دقو

 ١ هيتقان ىف

 فالخ سا.الاو :باصملا ةئدب ميلسلا فافقتنا يف وا

 :يقاوبالا ابد املا وأ
 رايش وا ةبورع وا سنو

 | موي وهو دهوأب اهنم 0 عوبسالا مايا لك عج ةناف

 م هاثلثلا وهو رابج مث نينثالا مويوهو نوها مث دحالا

 6 تبسلا وهو رايش ىلأ رج لهو ةلعبرالا وهورابد

 |لكشلار ويذلا * رابرد ج ةعرزمل ا كيس ةراشملا ةرابدللا | م

 | ةراحااع 2 تالا نم ةرويدلا هيو اند

 أر 7 تار رب ل جرب انزأ

 || ثوملاو ءىشلا فتاخو دارجلا دالوإو ةعرزملا تاراشمو

 | 2 0 كم4 يثاجنل ا ثي لجن ةيو رو

 ةدحلا اقدحل اد ىل نانا ىه الجو عسفان
 | ةعطقو بادتلالآو ةغاس لك د اقر اضيار بدلا ونه ذأ نم

 (|لاللو اهنع بضنيو هلا اهو اعب ةريزجاكر هلا يف ظلغت

 ْ ا وهلا غصاولل يا يلذاَر 2 الكا لاف 1 رثكلا

 | دارملا دالوإو ربيانزلاو لخل | ةعامج بدلا و يلع جّرعا
 الكل اونا وتب د لام ول ايدول سجن هدانا كلا كاكاو
 | ةبتع هيث كك سو الثا ضيقنرب اوربا كيد

 انزااو للا ةءاجو ردصم ربدلا

 0 قوه ب ثيدحلا ةنمو٠ اهقاضفناة اضل ةرخ مو

 : 07 تثلثو اثالن رةولص لكربد نود#و نو زناكتو

 لويد رخآ ياو و ىلعوو ا قور مقا د كنج 5

 | كنتجو .رابدا ج تيبلا ةيوازو ربظلاو تسالا ضبا
 ردم نب كلا ورحل نا رزعلا واب دأب قو رملا تافدأ

 ريع صفح وبا ر للاب ”متنقا

 52 ا بقل 0 55 5

 سلمالا ىلع ّناه لّدملا يف طوق ةنمو :ربدلا وذربدلاو

 "د



 لكم ةعطقلا ةجايب مبدل تي ةباشلا حلا 3 ظ

 ةئحاسد 1 دبيو ةنحابي حا نودل نالف ُه ةذمو . هجولأو ا

 جيد

 ا رانيد |وعمجا جارد ةلصأ ن نأ: لع 8 ظ

 .ودرغم لفل ظنل ىلع اضبا عئايد وعج يف لاقيو. راثرد ةلصا |

 ريغصتلا ٠ نال جيعتذو جدن د لوقت ريغصنلا يف كلذكو| ٠

 اعنا جابي دلأو :ايماجخلا 0 ١ يف ْن اوخأ ريكا 2ع دا |

 جاب دلا

 : رع ملل صر

 ٠ ق ل خ يفركذو ةتجابيد ل ٌنالف لاقيو» سفنلا|
 رعاشلا 3ك وق 3 ىو

 تولع ىلا يف ء ءرملأ مأقم لوطو

01 

 رددجل برتغاف هينجأبي دل

 ةجابيد باتكلا اذط لاقي .ةنمتاف باثكلا ةجابيدوأ
 دنعو. جدر دصم خردتلا * ةربح تناك اذا ة ك4. باح 0

 .ةيانكلاوا ةيرودلا اهب دنط يان اول كمل اركذي نانييعي دبلا|
 قرزالا ددعلا يل ٌكَر تح يريرلا لوق يفاعقجا دقوأ

 ةوادعلا ديدشلا قرزال 1 دارا ةناف .ردحالا ثتوملا انا |

 نهو ةقررلانولهيف اع ةفغ ىذووا دسم ىلا ١
 ٌجدملا * نفنلا ,نعرمخالا توللاب ىكو :بيرنلا حلا
 ةةانب نارهاظلاو . ةقلخمإو يارلا عجبتل اوجاييدل اب نزلا[
 جدملاو :هرشق تازا يا 62 ْ)

 ا يف لاق .ةاملاريط نمو ماوطا نم ببرض اضياأ

 ىلعةنم ةراعتسم اهنا يا. ةيزاجم جابي دلاةّدام نم ةفرصنملا|
 نيني رفلا ةياور وه نإث دحلا دنع ججدملاو زاجل َْث رط

 دنغو ا( سسالا ند اهدا تاس كل د ىنيراككلال
 جدتلا ةلخد يذلا مالكلا نييعيدبلا|

 | ةسار ماطور طمسب جدشتأو ليلا جديد
 راما دب امك عوكل ي فلج ل حدب نأ يمن ثمي دحلا يف يو

 ملا د ل نس َْ ىتح ةسار عطأطي يا

 رةربد نه هربظ يدش وهو بكر : قارا 2 ليقوأ ظ

 ةأبكلاو لف لجرلا ٌيدو. ل 53 ُةُعاوَق خريفأ |

 دو: .ثربظ امو بارتلا اهنع (وختنا باوصلا وا) جنفنا ظ

 كمنأ يا وبرد رادلا ُْ أم ربي ملف ةمزل هيت ُُ لجرلا ظ

 راد

 ىل ) خضْدأب هلام لكآ * ميلا جب دكيندلل ثرالم وه 2
 ةيناثلا لادلا عب جدي ب دو ( ءابلا ميدقتب حدباب باوصلا

 لق ةلبجل جاجا لوق ةنمو . لطابل اب يا حدب ةلكشمل
 ةلمرو: .حديب دو (حدبأب وا) حمداب هللا لامع تلكا نالفل

 سايقلا ريغ ىلع 0 ةابدح يا ةحدلم

 ال ا ظيلغلا مضل نع لاح سحيد

 عمار امو ل ف عد -خيد

 بارعالا ناييصل ةبعل خابدلا * ةلمملا حاب
 ىو. داملاب ني دلاك ىلا دع

 ةماعلاو . تّوص ةيدق را ىلع رفاحلا بدبد

 لبطلا بادب دلا#هينبكرو هب دي ىلع لفطلا يثمل ةليعتست
 + للا رنا فورا ايدي دل« بداب 5 ج هتوصل

 10: نوكي ام رثخا وا هياعيسلح يقلل ىديدلا
 ىلع رفاحلا عقوك _ثوص 0000 دلا *: نبللا

 ةباصل | ضرالا

 جبد رح ذحديب دو خداب ةلام لكا- حدب 3

 ذويود بكوعم ترران وذ بون فزيمدلا- ذبد

 ةلوم ل اذي:برع اكزو. 0 ايد ج ةيسرافل ١

 ا تام ارب درب ؛دي لجر اربد

 دا هك وثل ابو ىف ١ فو 0 2 اربد الترب و

 لجرأ ار ؛دو ؛ هتوم كعب ةبع ةندح تالف ع ثيدحلاو

 ةتباصا لوهجلا للعرب دو ٠ ارد ع تاوبع جرلاود 5

 رب د وهف ةرب : دلا ةتباصا ارب درب ديريعبلا رد ؟ دو .روبدلا

 لو ادرو ب او اقوا ةبسرطنرمل د
 رب دب ضرالاو تاومسل | عفر ي ذلا نا دعراا ةروس يفو
 تناواّرح تناف ثم اذا 2 لاق دبع لومار دو .رمالا

 نسحا ةعاطقا|يل|ولارّبدو .ينوم دعب يأ ينم رب نع ارح
 0م لا
 ارابدو ةربادمنالفربادو ديف سو هيلع ل انجا هكاله

 ثاذ اهلعج اهباقو ةافلاربادو .داداع انالفو . تام

 27 اربد راصريعبلا ربدإو . ةلابقإو .ةرابدا
 . و ع

 يف لذد لجرلا ريداو .يدعتيالو ىدعم ك5 ةلعج



 عطر ظ

 ص011 ااا |1111 1 9 9 1/111 اتم ل م |

 بسبذ

 ناشاكلا ناتاه هيف شكتنيف متاخحلاب رفاكلا هجو

 لعف مسا وهو عبضلل اعد ماطتكر كاتو ا * ةاكاذه

 12 ا ةبدلا عمجو َّ 52 هيلا 7 يرد ىعك

 تايب "2 وم ضريكلا/اواا ةتيزرطلا الضنا فيدل و .ةكردو|
 ليف قو لصنلا كي ا ناف ضيا َّئ 'رغصلاو ليق' شعل

 و اذك< تلق لوقلو .رغصالا ةيداوكل كمذدلا /

 بئانلاو ةياكدلل قرط لع لوول ةخبضب بد كا كمت

 هسائسلا ايشادو ةار نوع تا تلا
 ل وق ةنمو نييسأ م .واعتسي نالعف اهعاف ليق و ل اق

 رعاشلا
 ًاليؤط اهدلا ف نشاع ىقاثا

 ٍلاقو ليق يفريعلا ىنفإو
 امنع كيلا داقت ايندلا بسه

 لورا كلو راه هولا
 ًالنط 00 يأ فش نأ ىلا كك كتم ةتير 53 أقيو ا

 هذاتاساة لوا وبلاد دلا ةلكدلا/ يداؤر ظنا
 برعلا نايبصل ةبعل ْلْجح ثردو .رعشلا ةرثكوا بغزلإو
 ل ادلا مضب لججَج د ؤحنل ا ضعب يفو . لب اي كرد يا

 عرتلاو ب دألا ثنّوم ةآبدلا * ةفاضالاو اًروصقم

 219 تايانلا تنوم ةبايدلا + ةاينكلا بجاتلا دينصلا
 غب عقدت م لاجرلا اهفوج يف لخدي راصالا يف ذك
 ةاّضيا ةبابدلاو. اهفوج يف هو ةنوبقنيف نصا لصا|

 بدلا +”ءاوبلا نم ةدحاولاو ةينلا ةكلا ةماعلا ضعب ةغل

 ارا ةلمرلاو ا لمرلا نم بيفكلا ,تيزااورزبلل تفرظأ
 هز ةنيكارلا كلو ةيكسنللا نضرالا لا "ةينوكتللاللا

 ج هجولا ىلع بغزلا اًمضبا ةبَدلاو. بابرد جا بيبدلا
 ب ةلناكبت ةياقلاو ةصاخ جاج 1 نلف ةطبو سد

 م اطل
> 

 | ند تألف نيس امعتلعج ع َّنأَف :ادكفلا ص دا

 ا بابذلا*رعشلا ةرثكوا بغزلا نايل« ةئاّبد ةدحاولا

 جند

 | * بدلا تاذ ةبيدلا * ةقيرطلاو لاحلإو بدلا ىننا

 ةيقردو مضل اب يف درادلا يف امو. بدلا ىلا ةبسن يلا
 سبل يا تببد نموه بادكلا لاق . دحا يارسكلاب
 بوب كلا * ىننلا يف الا كلذ لاقءالو . تبدي نم اهيف

 [لاق لولا رق ل وتنمو غانا وعم لوعق
 (| ةحارج لاني يناثلا نمو. مدلاب بن دت يا بوب د ةنعط

 اك مز د لد تاس بج الا ةيقتا لاو طاوك د
 ١ اس يعل رفا ناكل ترا نهد دل اا قير يئان
 مك عدل لذاك ةينوت اح !ةفانآ ل اني يشرك“
 اا اد ولا ةهتللا جب ةلاحم ةدد اناز ام
 [1 مابا ل !ةريسملا ةلاوللاو نمرالا لح وغلا
 | اول ]2 قيرئاك قل لوف هنو ب ًالالسن ءابحتاللاو

 ص 00

 ىَرْكلا تناوذاهيلا[مكوحا

 اان سلا ون الا ىلا ظ
 ظ * داّيتلاو ماهلاو ءاسنلاو لاجرلا نيب عماجلا توبيذلا ؤ

 ا ةزستلا زيبكلا/ ]زكا 2175 فنالاو نبدا وذ ضاحألا
 |قكمي أ هئاسنل ثيدحا يف ةلوق ماغدالا كنب هاج دقو

 | دَمو . بآئحلا عم جاو دزالل ماغدالا كف امنا لبق
 | .ةارجت يا امسا اهرسكو اردصم ل ادلا فب لولإو ليسلا
 ظ ربابدأ تاذ يا ةبدم ضرإو

 | ضايرل اب |هنيز ضرالا رطل إو .ةشقن اجد ةهتدي ةجمد
 ا 2-2 ص 4 ع

 ظ .اهجي د ىنع؟ ضرالا جد * جابيدلا ند ذوخأ وهو

 | جابذلا + جابيدلاب ةنيز ناسليطلاو .ةنيزو ةنسح يثلاو

 | رادلا يفام لاقي. درفلاو دحاولا جدلا * جابيدلا عئاب

 | كلشو يرهوجلا يفو . يننل اب ٌصصنخم وهو دحا يا ترد
 | عرد ما مجاب جرد لاقي يأ) ءاحإو ميلا يف ديبعوبا
 بارعالا نم ةعاج ةيدابلا يف ةنع تلاسو لاق ( اجاب

 تدجوو.كلذ ىلع فيوداَز امون دراقلا يف اماول اة

 ْ مهاب اقاوم د رآدلا رع 8 ضماحلا قسوم يبا طخ

 ةتيحلو هاد يذلا بونلا جابيدلا * ىمتنا بلعت نع

 ظ جاب د ج ةيسرافل ابزابويد ليقو يابيد بّرعم ٌريرح



 5 لودلاو لثدلاو: ىوا نبا لادلا * ةيبنأتلاو

 كلف قرع هسا, يبد ةلاذم بنت ذل ضيا ىو |

 | لاق . اذه ريغ لعف ىلع اج امنا ابدل ىحي نيدخا||

لئد دوهو مسالا 7 يدلنا ىلاو شنفخاالا 0
 اهي ذ يئانكلا 

 0 ىلع ةزمطا اون مهل الإ .كلودلا دوشالا وبا ظ
 يف

 ّن ا دلا .١# اوإو ةزمهلا بافب ىلَهدلا اولاق اهرو. ةيسدلا ا

 .لولؤذلا * ردصملاب ةيدست ولئن ىَوأ نرباو ٌردصم |
 اينيا لولؤد يف مونلا عقو لاقيو ٠ لبلد ج ةيهادلا |

 ملل

 ةأبدلاب رمد .نم اجي لاقي“ ناقل ةره .ثبررض وهو نأ دلا تاذ لوُوّدلا * مرما نم طالتخا|

 وضلا ةنع نبا لاق. .ودملا نم ظ

 جرسو ندب اادر هييقح ظ

 لوؤد ةيرم امضراعت.

 ّىنلا هأللا ادع #١ 07 ةمادب طئاخحلا مأد ْ

 010 ةمكادنو مّ ةفانلا للاو 0

 * ءيش نم كاطغ امو ردصم 1 ذل « انتواويلع ل

 الكر يو . نوبأملا مآدنملا «ر ملال

2 
 . ةرخ

 ةلخ ) 2 دو / انا 1 5 ديصلل دب ذلا 0 أ

 : ةةوارحلاو علينا هيساوه وأ غوارو
 يأ دا * ةلئخ ( ُءاي ) اياد ىادي ديصلل ىأد'

 ث يضارغ و ١ رظلاو ٍلهاكلا رت رقف ُىء ءدلإو ٌىءَدلاَو

 تايأ 3 3 0 نا اكاد

 0 58 عن 0 ص وملا 0 قومك هيادلا عام مصل ١

 رعاشلا لاق. ةيأد نيا كتاب هلل ليفة ةنمو6 يقم الكر |

 بعنلل بتاصل

 أد نأ رع 0 بلا

 5 هقحأ | بارغلاو ٠ هيشدر لضايب 8 بيشلا نيساواعتلا

 هسفن ناريطبو٠ ها اهاساللا نيّركوا ال دارأو .رعشلا

 تا ةتيحلو

 ا هال ءادق بيشلا ئار امل يا .اهقوفخو اهجاعزنا

 | .رئاطلا ةفحاكة سفن تقفخ رعشلا دإ

 يد 2 عقجو٠ ا هاب تايأد ىلع هيأدلا ميشو

 رعاشلا لاق. .زاعمو زعموا نيئكضو تاك خم

 ايدلا هناظلا انكم صعب

 يطا صرلا فانيلا * رع

 |( ةيسراف) ةلباقلا زوم ررغ ةيادلاو ماك ب ارغلا ةيأدنبا
 ةخاباد كولا

 أ [اصعلاب الف بدو نس ا اي ئينلا 00

 ا 55 هدا 37 ام ارادو ”اامخ ان دت هيلع 1 دو 37 ند ع 0

 ا لفطلا يشك تنبه ىلع ىشمم |. مندل را د د

 نال 0 قو 0 فيعضلاو ةلمل و

 يخل تسلو انش ينسَسَز
 0 5 الإ نق ا امنأ

 موقو

 | يف ىللاو مسجلا ممدلإو بارشلا بدو .تاومالإوا

2 - - | | 

 | ءايحسالا كقكأ ١ يأ جردو كد ند بذكإا

 | 6 هاذاو ةئاف ترس يل هب رافع تبدو ا ايوا

 | 0 3 ترا نها فو دو بوب توا

 مسا باذلا ا انها لرعا| ع دالابلاو بذي

 راما نفل اق تلدلا 0 ةبانلا * لءاق

 دارفإلل اهيف ةاطاوركذملا ىلع عقلو .بّكرُي ام ىلع بلغو

 ْ . ناب كعتالا لعن 1 0 ةماهلا ناك

 |١ ضرالا ىلع ثدي ام لكل مسا لصالا يف ةبادلا كفو

 ا هل أ 00 كر يأ ا

 ويل لقرب

 ظ 0 نوفنخيو د ا ا ها

 ل ب سرنل اك عبرا

 | دبوكرم لكل اباعجيو دب د الا 0

 ليف ناويح ضرالا 0 ةبيود أهريغصتو ٌباود جا

 | ةكمب جرن 2 اهتامالع لوا وا ةءاسلا طارشا نم اهروبظ

 0 5 ٠ ىلا :نورئاس سانلإو اط عدصنيف انصلا لبخ نم

 تاّرم ثالث نكاما ةثلث نم جرخت وا فئاطلا نمو

 ا نمل برضلا 0 املنس متاخو ىلا سوم اصع اطو

 كلك



 0 200 يي ابل 'آ هه ابل اوصل نهرا

 6 را 5 1 11 / كلاين سس دا
7 

7 

 اء + 0 ل ل ا د و 5 ١ هانلا فرحا ضلادلا
 ْ ادادت دع اوهازب موفلا ادد ةيض هك هكرحو ةيناربعل اب اطل ل اقيو . يئابلا فورح نم نم ةرما ضلادل

 ثلثم اهروص مدقا نال .باب اهانعمو .تالود 0 ايو ثلاد

 نم ةعرر نع راع لمكا باخ يول اذلإو وح نار ||
 ددعلا ]||
 8 -ِء 2-6 2 - 5 43 ٌ

 بعلو دج اود ابا دو انا دكا يِث باد
 -َ 6 يتطاط | 2 >>

 ها اندم اهقاس ب ,ادو ب اد ةك بادو . هيلع همس ا

 لعاف مسا بئادلا * ةبعنا اب 1 داةبادا *ةدرط اًنالفو

 زجارلا لاق |
 لانروبأ حار اكتحار

 ل انجإلا فياجتذا ل 1 غلا فاو

 روسو هانا هيعضص وهو ماعنل 3 كا حار ار اك تحار يا

 راهلاكا ل كل اهل أفجإلا ف |
 2 2 أ

 بادلاو بادلا *« رخال اهدحا ةيقاعم ُْك 0 ا

 5 دا ن

 سيقلا ءرما لوق ةنمو :ناشلاو ةداعلإو ٌردص» ظ
 املبق م 3 300100

 كأم تايرلا ا اناع 5 ظ
 ال تلو كرما نإ كاد نيام هاون لا
 سلا كلو ةنراظفلا لا

 سيم يي 15 آد يلا تك

 ع دلا 3 هلك | ماعطلاو. ١ 00 ع 5 ةبوث 5 ا

 هانا كلا ل اقيف كمي دقو ةّمآلا ةاتأذلا + لب ال ٌدفحأ
 ,تافصلا يف خب 0 ءافلا رف 2 : السم نال ةاذان وهو

 اهو ةانتجو ةامرخ اهو ءامسالا يف طقف ف ناذر - [ج امناوأ
 ب ىمحالا ةنادشاو راو ةاروصكث اد جناعضوم

 1 موثاجما ناك دلا * وا 0 نزو ىلع ثّياددلا 0

 يوي دلايؤدلا

- 2 

 3 مل 0 2ع 5ع

 ىأو دعلا ثا ادع ءادئدو ةادا د هريغو يا ا

 | لبالاو-جرحدت رخو .لعفتو نركسو كر يلا
 ا ةلحو لظياو 7 فا اب ل, نيا كسحوا

 أد هلام نع و والا نياق بتم فو

 دلل واريسلا 58 ظدؤدلاو . ةفظلا ةديدشلا يل ايللا ن

 ظ وأ نيرشعو عساو و ناموا نيرشعو عيسو رثمسو سم

 |* قواد جوا ايلا يف ليقو .ورخا نم لايل ثالثا

 ةاضنلاو دو ءذلأ د .ةكدلاو > ددضصم ةادئوللا

 |ةديدشلا 0 رزموااو كلما بع عسأ 90

 ليسملا لع 2 أعقو ثوصو 00 اكل + ةيلظلا

 ْ ةديدشلا ىلايللا نمو. دهلا يف ئصلا كيرغ توصو

 ةأدادلا يلايللا نم هدا دا دلا * ةللغلا
 أ

ْ 2 2 - 

 بعلو اط ةرداد مالغلارداد

 | ةرجت رافشش راد وأ رانش سا: نانكش كَ

 ْ ةيدراف . كو دنقلاب فرعلو ةكءاش 4ع 52

 ظ نام 1 اكنيضلا م وذ نو يئدنه رو 7-1 رادلا

 ا ا] اللإو  رظبوورشا اص و صان ل جرلا ضم

 ظ اًيمسالعما |
 ظ ِف ةركيال نإو هالتمالاو نسا ١ 5 كا م

 | ناصقن دولا

 | رداد قل كانالاو نيس ظأ د ظاانب نالف ظأد
 ظودم وهف ةظاغ انالفو .اهزغا

 ظ ةيسراف ةمسل |و ةّمِي ما غادلا

 اة وغلا دو الأ دو الأ د لأدب لطلرن لاذ
 اكلم ىدم وا ايراقتم اودع ادع 2 "نفد اهيا ا ع

 || ةلئادم هل كد * ةلئخ اًنالأ دوال أد نالنا أ دو 0

 1 2 4 ١ ايفنقم ةعبت ورتاق يفا بما م ظ
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 ا ةيملعلل وطيال هقلضعال يسنج " ةلا اكد + ةلتاخ



 ا
 ةرج#م اس م م سا لا

 هذه ف ليغ ننل اينلا ذك يو ٍ

 ىنعملاب امرضعو طظنللاب نا اهضعب اةرينك تام دنلا

 قا لنع ةيليخم | 6 ةراعتسالاو ٠١ كلذ ريغل اهضعب و ا

 شلال حا .ئ ءرعشلا س

 كوالا ةنادتسلا نازل ىف ركل تل ب ل
 يبا لوق نمو .هب حّرصي ل <سذلا هيبهنلا ىلع ةلالد

21 
 اهرافظا تبشنا ةينملا اذإو

 عفت ال قه كك ل

 هير

 | *وب تقبع هيفو بوثلاب يلا ع كَرق

 0 )لو اغيدي مل دلجإو ل ل مان

 د را ئسراف ) لسغي ل

 ةرجخل ا هند ةناطاا وأ يقاس طع تكتم ان لوا عرزلا

 يع ١و ةعيبطلا ميلا * ةنم 07

 | ئءاطلا متاح 0 اق. كلذ ىلع هل 1 دال و ةبرعم كيس راف

 4سنل ميخ ند نيالا َّ عدت نمو

 ابق لت زظنلا لع لع او ةعدب

 ندءو٠ . ماخلا ةرحاو ة ا

 هه »

 2 ةديبع ا لاق . هيون

 وادب كاسم تم لك ةيمقملا 7 كيسا دنرف انغنا مينو يتار | | رافظالا اط ا 3 هنا هيسفل ف ةيا يملا هبش ةناف |

 ١ 8 لك رابقلا مغ 15 ب 0 و ا ةارعا ةثلثأ هسفن فرصا هيبشتلا ص 2 0 مزاوأ نم
 اًمويخو اًناهَحو اهيَح ميخي ةنع ا سم رو 2 آآ

 ةرانع لوق ةنمو ٠ ا صك امايخو

 "نأ ل ةنسالا ي ين نوقني ذأ ظ

 يدقم قياضأ 0ك اواهتع

 يو ول عجرف انيك داكل جرلا ماخو
 باعت دشناو

 انزال كلا
 م 0 »ع > 7

 امميخا ينوار نأ ال يروبج
 ءار هيف تبصن| .اًمايخ |وبصن وا ةيبخلا هي اولخد ايت مونلا مخ

 ةطغ جيثلا ثرالفو .اومافا ناككلاب اومبخو
 ةماخإ ةجخلا ماخاو ١ قبعإ 3 ءيشل

 ل ارعالا نبا نعو. .رهخ 0 1 تمي 1 د ةيومخ 5

 وع ءا ةعلر الا را برعحلا لاف د

 اك 0 بأ نم نوكتنالو ماهل اب فقست
 00 1 و 0 وا ةراج | حس 5 بتمو لكل ةمفلا

 مرح

 .مخو ميخو مايخو تايبَح ج اهونو ا

 | ةيسقما * ( ”ذرفم يا ) ةيركلا | لثم م او حاوصل | يفو
 او ا وا *اهعئابو مخ | عناص
 ناكملا ماو . ديصحملا زَرْج نم عممجت ام ميا * ةدلوم

 ععخ عبرا
-ٍ 0 

 هع أو نبيا

 0 كلا كني افا امايخإ اهمخإو
 2 ذلا ظ .اهمبصنو

2 

 ءاخا ثباب <
 باب هيأب 5

 م

6 

 لادلا

 لا



 دجغل فورعم رون هل تينو مسملإو باقلا فيعضلا
 .هيف لكتب امب ةليخا نسحملا لجرلإو ةمئل ا نم ثوربلاو
 ةءاجو ردصع للا ** لو خ يس مالا تأ 1
 هنزل لبا تيضياج فا عمج مسا ةنال هل دحإو ال سارفالا
 نيرا للا لش ل ويغ لوبشو لاعأ جلا
 لئادلا 7 روب مشو. لقا بلاكت لاو زاجل ىلع

 .كتاّشءو كناسرفب ىا كلّجَرو كليخ مهلع احا
 : اب هكر ةقف قاظي الئ تق ارقالو اليخ ادق الإ
 روق ادلح ىلااعتا نا توا ل اهناسرفب لعا ليخماو
 ىهوريغلا نم هبحاصب ملعاوه نموا تننظ ام 1
 أي هاي ركلا لاو .قأو تناناجلاو تاددنلا كير

 ةاليفمأو ةاليف أو. ليخالا مند ا ا ”ةفيهصت و ١

 ٌيربرحلا لوق ةنمو. اليخ وذوه لاقي ريكلاو بسجتلا
 بوث يأ هيالبخ بوث لداسلا هئاولغ غلو دال ءاجلا

 قابلإو ناسنا ةفصن رحل ا ىف نحو نال * هئايربك
 ةاتيعلاو لوقلاكوه ىل قيمر هانا اغلا لاشي كلذ
 *«راكلاو ندصم ةليخحلا * ( هامل دوجوال سا يا )

 لوف ةنمو .ةل اخ ج سرافلإو للا بحاص لايخما
 يسبعلا ةرتنع

 الو وحل اريطللو سوفنلا يل
 ُبكَسلا ةلايخللو ماظعلا شحو

 دذشم ثئاطو ناليخلا رينكلإو لاخلا وذ لّيخآلا
 داوسل اب هنول فالتخال هب يس قارقشلا وا دّرصلا وهوا
 قدزرنلا لاق. 2ورعلا هب , لافتا نعال

 كردم نبأ هيب نطق اذا
 دأب ةلياخ ياويظ وما فؤلف

 رمال انج قلع زان ايي داعب يتلق هتقانل وعدي
 د سرداب يذلا لجرلا اذه ةئغلب اذا كرابملا

 تيار: لوقنف هب تميم ب اذا كلا مفر يحل
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 - 1 دو 1 0
 نسا طسينتف ةذيذل هفربثس ةيتوقاي رفا ُْ ةفرصب ال .٠ م مىخمو .رخآ 1 هعيبر ينب ليخا

 11 نم ةنص م ركل فالو ةرملا لاملا لع 2 ثلا لاجرلا ول بد كليا
 تأت ف نال لونب 2 لجرلا 5 سرذنلا ماو ءيثملل مزالملاو ةريغدلا ةكالاو

 ينمش 59 رومالاب يلعو ينرذ

 الحا كيلح اري ئرعاط اف

 يتلا ةيفصولا نع دّرجت ةنال ةنرص نورانخش نورثكالاو
 هيلا عنتمت هينييعل ىلع يقاب هيب سل أموعضو لصدايف

 ضو هلم ريغ لئاخأ ىلع لخالا عمجيو لّيخجلعنلا نزوو
 طهر غو ليقع يف! نم ليخالا ونبو . ةنصلا ىنعم هيف

 يف ءاسنخما كلا براقت تناكةروهشملا ةرعاشلا ةيليخالا ىلبل
 اا انا عير )رافي نيكمملا لياخألاو .رعشلا

  ةيدانللا تر باوضالا دنع ةناخالاو .ر 0 رتابأ

 رّمصلل كرتفملا نسحلا كارداوه ةايكحا دنع ليختلاو
 ن.اهعوقوالو ةيسنا عوقور ل مدنع ليغ او

 رص ىلعو ماهيإلا ىلع قلطيو زبوجت الو درت ريغ
 ليك لاا وذ لوخاو نحو ةراغتسالال نم
 ةملاو يدفن بجتملاو ربكتملا ل انخخإو ارا

 ابحت ياا ليخلاو ةلفملاو ةلانخلاو ةليخللا ةباحتل |و

 ارق هتدلو ةراعلااب هوذا نبعللا نم الواحد

 ةصنح يبا نب نإوره

 ةلياخم تفلخت مل ثيغلا فلخا نا

 1 وطرد مايركذ ربا واضروا

 | ةلفطم اضرا تبارو ٠ هي ويلخ ياريخلا لغم نالف لافيو
 | تالف ل اقبو . اهرهز جرخو ىَدَللا اهتبن غلب اذا ةلياختتو
 -ءالكو .نيقيريغ تن. ِرَرَغ لع ي١ل ايلا ىلع بهذي

 |ايشالا لت يقل١ ةونلا ةليخلا و١ لكشم بيل ل
 ىآ 0 دنع ةليغتلاو د اور هور انا بو
 داو . مولا ةاعسإوب سننلا اهنلمعسا اذا ةفّرضنملا
 000 اهب ليم يلا اياضتلا يف نيتطملا دنع
 فاك كوس اعله ناز غرم راردربف اًلجالي ىلا اًكضياق اثم

 قيدصتلل اهب وبال ةنال ةبذاكما ةقداص ةركتم ما هلم
 نا لق اذا امروكذملا رئالا سننلا يف رّثكوب ليختل لب

 اذاو.ابيلا

 | ١رراس ِق ة رائع



 ليخ

5 

 ةاسن مأ نصح لآ موف ظ
 لاخو .سايفلا وهو جنل اب لاخأ 1 در و

 00( لاخي ٌنالف لاخو. علظالاخ لاخي سرفلا|
 مهلع ليخ# تيت !كإو بانسلا يا لما لكأأ

 . ةسّرفت ريخا هيف 5 تو .رطأل ايتو قربو دعر اليخت

 مودل وو ادلع ٠ عزفملًآلايخ اهدلوا ول عضو ةفانللو
 نان“ رد ًاليختو دايخ هيلع ليخو . منع كَ

 سرفلا لب سلمها نلاو ليلا نيهان : سايق ريغىلع
 . انكةنا هوت لوما ىلع انكةناوبلا ليخو .ةضكرا يا
 رمت نموا لبي ميصعو مل طابح اذاف هط ةروس يف ةنموأ

 ىتح ٌيربرحلا لوق ةنمو .ًاضيا ماللاب دعو: سماع
 را
 اه قرد رك رانا

 ناك ةقانلاو.نطنلا تيل 7 دامللا تابخإر قلل

 فلاخو .تنادزا تابنل اب ضرالاو ' نبل اهعرض يف

 ليو افعنلا ل عزفيل الاخ اهدلول عضو ةفانلل

 لاخإو .ةليخم ةباحس |ىماش هل اخا_ اول اخاوأأل ايار موقلا
 لوق نو.“ ريغ ثلا لاخاو لكشاوألب ةشا غلا وباع
 .هتفصل ٌريغم كيسا هتيلهل ليخم ةنا يل رّوصف ّيريرتمل
 لجرلأو .رطللل تيجو تميت الع باعجلا د تاع
 . ىف يف هيلرغ ا انين هيل انك ةنلا هل نقر رك
 لجرلا لع ليقر سوف ريغ وتقر وتلا
 يا رالف ليت لوفن ةماعلإو .ريخلا هيف سرفتو ةرائخا

  ةبدهفلبكر "سب يد

 سر 2 ذا بايصا آت

 يل اذا هيف لاقي دقو: ةلاخ جربكمملا لئاخملا *«رتختو

 يف كلبشت امو مولإو ّنظلا ل ايلا * ّي ةداككا فايل
 . ةليخأ ماطوولل ع .ةروص هج لحنإو ةظتيلا

 دوسأ» داسكو ةتعاطو ةفيطو لجرلا صخش اضيا ل ابو

 ةؤق ةايكملا دنع لايكلإو .ثبنو ةعازفلا هل لاقنوأ

 ببي بيب ب بيبي يي يي يي ا ص اف صم ع ع حا اح صصص صصص عع عل لمعلم اع اح حمم سس ل يعم

 ربكتال اينخا ل انخإو للياخت لجرلا لياختو ل اًيخراص

 اناسنا ةنظنف ربطلإو متاهبلل ب لي ع لع تلق

 اشواط وه ل و كرتسلا ةروقإ كرب اننطنلل|
 ةفالع نم غرافلا لجرأإو مثونلاو نفلاو د هج سينا ن1 كزعفلل درس اهدهاشي ثيح ةداملا ة ةيوبيغ 2

 ليخ

 نطبلا رحم هلعمو .كرتشملا سلا ةنازخوبف اهيلا تفبلا
 | لاخلا تايكلا هو ( تافيرعن ) غامدلا نم لوالا

 | دق ل اينو . راصبالا عترم. لاثملا نا 5 راكفالا عترم

 | مانملا ع هيثبيع كعب س وسجل نم ةيقابلا 0 ةروصلا ل اذا

 * مونلا لاح ناكام يف الا لاقيال فيطلاو.ةظفيلا يفو | ٠
 صو ,ةروص نم لحلإو ةظقيلا يف كل هبغن ام هللا

 ىنمملا لوف ةنمو٠ تيالذيج ج ٌةفيطو ةتعلطو 7

 |( دباحاال ينا ةكمسا ان ىف ةنال احل اذ
 اههاكرصبلا ماما نسم ناولا ءابطالا دنع تالاف

 ظ ّق قف رااطتت وون 5 ضوعبأ اكخابشا وأ . لا ُْ و

 | صاختلا وا . نيعلا ىف ءملا لوزننب رذنت ابلاغ فو كولا

 كمت اعلا س4 ارفف ضارعا نم يو كلذ
 ل ايخحا ُِ ةمسترملا ةروصلا 1 0 عن ا 0

 | ةنمو .٠ ةلدوسحلا رولمالا نم 0 1 ةئعرتخا يذلا

 ظ ُْ لي م وهو نيالا دنع ُُك ايا هيبشتلا فرط

 رعاشلا لوفكجراخما 5 مدوجومريغ كابا نم هنهذلا

 ا و لوا ا فلا“ ع نأكو

 ريغو شوحولاو

 57 ل

 دجاربز نم رحاسر ىل ىلع 7 توق'أي ءالعأ

 ةيكلو عقاولا يف ةدوجوم ريغ حامرلإو مالعالا هذه ناف
 | باحنو ٌردصم ل اخلا# قيقشلا اهب هبشف هنهذ يف ابيع

 | بوقلإو ريكلاو قربلإو ديف رطمال وا ٌةرطم فلخيال
 || روهشملا يف بل اغوهو .ندبلا يف ةماشو هم دربو عانلا

 ةتابن نبا لوق هباعو» دولا يف ناكام لع
 41 قم رظلا ندا ليقف

 الاخ لاخن هيف نيعلا داو

 86 "تا ةبعلاو ماب نبا انعب ١ لاخل نالابخ 8

 اميل يب وعلاد طفلا قع مآلفلإو رمالل دفع ءاوللاو

 || بحاصو دوسالا لت إو ةليخلإ أو سلا لجرلاو تيملا

 يذلا عضوملاو ىسفنب بهجت ا ربكتملاو ةفالخإو ءينلا
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 ىلا باح. ةلزتعللا نم" ةقرخ طابا
 اي د ةيمستو سّدلاب |ولاقا طايخ
 ةفراكالوا 01 كا 5 للايلا ةدارا نأ انباشوفو

 كر 0 طايختأ ج كلرسلاو ٌردصم طيخا

 ةغاك اى ءامقافطب ةيفرلا نتاع[ .ناطيشر ادن ةللطلاا و
 ضايب ضيبالا طيقمإو . ناطيخ ج دارجلاو ماعنلا نم
 داوس دوسالا طيخإو ٠ ضرتعملار لا لاقبو“ يصلا
 اينعاب.ةراعتسا وهو اًضيا ليطتسملار يلا ل اقيو.ليللا
 اولكر ةرتبلا وس ةليي ةلنو د ىنالا ىف اخر وداقؤبا

 9 كددفلا نيسحمل

 دو. الا طبخما نم ضيبالا طبخملا كل نيبتي تح رشا ظ
 كلا ني لدي وص نالوا لا طير لع

 رماعنلا نم ةعايملا طّيخمإو ٠ سمثل | باعل 4 0
 ةليوطلا ماعنلا نم ةاطيقملا » طيف ليلا * دارححنإو
 لب إو دتولاو هنم ةّرالإو طاخ ردصم ةطيخملا * قنعلا

 *اهنليلي ةعاّولد وا ند 000 ١ ل خوأ
 ةربالا طابخغإو . كلاسملاو ٌثلإو طابخملا طيفخلا

 : 3 ةرعبل
 ّك عخي ةتاوخإو لعيش

 م 1 ِ ةماهخلا

 وتلا اخف ننيحن # نيج ناكاقيَح فرخ فخ

 راها يو فلا نوع تورو هال كالا اهم
 رمالا فيخو.صكن لاتفلا نع ٌنالف فّيخو ٠تقزنت
 باقلاب ةفاخإ ا فاخإو ٠ عزو لوهبجلا ىلع مهن
 ل اعتسالا يف رثكالا وهو ) لصالا ىلع افايخا فيخإو
 باتل ( يزال هللا غل هوي! نيعلا خلا روغأك
 تو لنملا ميرنا موقلا ليسلا فاخإو .ةلزتف 5
 قم فيخ ىلا اقايتخا ها فائخإو . ربغت اًنيحت انإولا
 عرضلا ةيحان 3 عرضلا دلج 5 ةيحانلا فل » ةلزنف

 نعردخنا اموريعبلا بيضق ذآعوو ةفانلا عرض داجوا
 ءاقنراز هوه لكوتعأملا :قليظيما لع عقتراو او لبحلا ظلغ

 ا دوسالا لبجلايف ُ ةاشنن ”ةيطو ل بج 31 ف

 عطا كغيزلإ و: لفل دهم ين اهيوب قلق لا, بخت

 ىلاالا 3 0 68 ىسو تيخي ىلا ىدحا ةقرز وريعو

 ١ عرضلا ةعساول ١ او فيخألا ثوم هاي يا ديك قي ١ ةعس

 ١ ل1 ند واخي يح ءانح نوكتال و اليل هدلخ ةعبازلاو

 ا تت ١ اتا 2 00 و تاوان اوي 5 قركسو

 ”احانج كيسوتسإ نأ لبق 3 | و مساقلا نم :رثكلاو

 اذاوارةرفصو ضايب سد ةنلتوع ظولخد هيف تراك اذاو

 ا .ةرما ىلاراصو رفدالاوأ دوسالا لوالا هيوأ ند رصألا و

 يلا رح | ةليزاهه وا

 دا 0
 رشم 1 اههجو اك ةنانيخ عورلأ ُُي 200

 ظ ةد>او ةنافرخلا ١ 5 وأ ماع جانت نم

 اج قاب هل اهيبدتر سرنا لع ل
 سقلا غو 3

 * ف و خ دل ةفيفاو :دبالا,]نرعو .نيكسلا ل

 ادا هاو لمني ناياشو فس دب عقلا بسلا

 57 نإ كلف ذه د فرخ ج ةافيخ ةفان وأ 5 ارمأو

 || نييباسحلا دنع فيت .خآلاردكلاو اهلبق ام ماضناو اههوكسل
 0 ل ا الا نو دبل ا رويكلا تنور ايبرنم
 نم تيبلأ تانلكن د نا وه ناييعل ديلا دنع تيخالا

 .ةيحمم ى :رخالا و ةلو اهادحا رثنلا نم 5 رثثلا و رعشلا

 يلمح نيدلا ينص زينث | لوق ةنمو

 57 ماركلاو يزحجي رمل

 ْ .ةوخأو ٠ 00 3 0 ةعّيص) < ناخبا ْ لاقيو

 ماضيا لانيو. ىش 3 :الأو هجم ما يل فاي د

 فييخالا ىعم نم ا كلذ لكما راح ىنشب

 | ١ قف 58 ة ناتفيغأو قفيملا

 الاخو ةليخو ةليشو اخو الي لاخي «يغلا لاخ
 ىهو ةنظ 5 كأن ند ارردم هل اخو يع لا

 ةليقتلسم 2 د وقل 5 نان اوعفم بم صلند بن وللا 51 أعفا ن

 مصفالا وهو ةزدم راكم 3 اذا

 ناش لوف
 يردأ لاخإإ فوسو يردأ امو

 ابيلع و ص ةعا انيرظ و
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 0 م سس سحس سسسس صسسسس سس

 7 با

 يميل ااا 70-7 0 ا ا ل اا ا ا 1

 ليخ

5 

 ةاسن ما نصح لآ موفأ
 لاخو .سايقلا وهو تنل اب لاخأ ل دسأ هنوأ

 مواد اليخ ل اخي ٌنالف لاخو: عاظال اخ ل اخي سرفلا

 باول م باكإو باندا يا لوف هلا لكأ

 . ةسّرفن ريحا هيف 3 تو .رطفل | أ :و قربو دعر اليخت

 رفيلالايخ اهدلول ول عضو ةفانللو

 ناث“ رد ءوهو ًالختو اليخت هيلع ليخو . منع 3

 2 رذلا ليخلوقثةماعلإو .هبلا ةمتل |هجو سابق ريغىلع

 مولا ن نعو. بمد ءزلا 4 ةئع

 . انك هنا هوت لوغمجتا ىلع ءانكشناولا لب او ةضكرأ يا ظ

 مرح نموبلا ليبي مّيصعو ملابح اذاف هل ةروس يف ةنموأ
 ىتح ٌيرير ا لوف ةنمو. ضبا مالل 1: دعو ىسن اهنأ

 رثلا هناك ليَخ
 .اخ لاقيو ٠ ةر>افو ةارأب

 ناك# يباح 0 5 داعسلا 00 7

 مك اح

 7 ما ال اا دع

 . 45 هواصلا ل راغم هيلا تلح 0غ ةنأ يل رّوصف ّيربر ا

 لجرلاو .رطلل تأيعو تمت ع 5 تل

 يا رالف ليت لوذن ةماعلاو .ريخلا هيف سّرفتو ةرائخأ

 يل اذا هيف لاقي دقو: ريدم د5

 يف كلهبشت امو مولإو نضل ل ايلا * ف 0-0

 2 لحناو 7

 50 ادام و ةتعاطو هش و لجرلا ضخ اضيا ل ايالإو

 . ةليخأ ماو 5 .ةروص

 ةكق "1 كك ل-نع ا ل ةعازنلا ل لاقبو

 ريكا اينحنا ل ايهاوال اه لزم نبه يحرص

 اناسنا ةنظنف ربطلاو عاهبلل 4 , لحي روع ىلع 5

 تاَشوسللا رود 0 كرتشملا سلا كر 4 000

 | ةفالع ا غرافلا لجرأأ ف مودل وُ نلفلاو د 4 ينكناثول 15 كرتشلا نسحلا اهدهاش ثيح ةداملا ةبوبيع دعب

 ليخ

 نطبلا رحم هلعمو .كرتملا رسل ةنازخوبف اهيلا تفبلا
 |لايخلا تايكلا هو ( تافيرعن ) غامدلا نم لوالا

 | دق ل ايغإو .راصبالا عترم. لاثملا نا اكراكفالا عنرم

 ظ مانملا را هيثباك كيدل س ويباللا نم ةيقابلا ةروصلل لاقي

 | * مونلا لاح ناكام يف الا لاقيال فيطلإو.ةظفيلايقو |

 صختو ,ةروص نم إو ةظقيلا يف كلل هبت ام ةل ايلا

 | يبننملا لوق ةنمو .تال ايخ جةفيطو ةتعلطو 9

 | ةئاحاال ينا ةكمسا انب داما ةنال اخ
 اهاكرصبلا ماما نسم نإولا ءابطالا دنع الاّ
 | ّق 3 رءاطتت ووو ضوبعبل اكخابشا وأ . دولا ُْ 00

 ظ ثصاخشا و ١١نيغلا يف كلا لوزنب رز اًيلاغ فو ءاوملا
 ظ سانلا نم ةظقيلا يف ناسنالل ىتكرتل

 | تقو يف تام 5 نرونجا ضاع نه يثو .كلذ
 لاننا يف ةمشرلا ةرؤصلا لع ىلطي كلايملا * ةبونلا
 | مودخملا ىلع لطي دقو . سإولا قيرط نمهيلا ةيدجلا

 ااةيلموف ةسوسحلا رومالا نم ترو ةايخقلا ةيعرتخا يذلا 0 لعنلا هن عزنبلا 7-2 اننا 3 ةقانلل

 ا ُْ ليفت ام وهو نيماشلا داع ىل ايذا هيبشتلا فرط لاخاو. ةليم ةيام اوماش ةلاخ

 رعاشلا لوفكجراخما يف ,ةدوجومريغ ةايشا نم نهذلا | لوق ةنمو . ةريغ ثلا لاخاو 0 بتال هيلع
 هم 8 3 5 «-+

 للوصل ول بتوصل ١ ذا قيففلا 1 ْن 1

 < ىدكم

 دجربز نم رحاسر ىل ىلع ن 7 توق اي ءالعأ

 0 ةنحلو عقاولا يف ةدوجوم ريغ حامرلاو مالعالا هذه نافأ .ىل لوقف هيلي لاقي . بشن اذكةنا هل 0 7

 | باحتو ٌردصم لاختا# قيقشلا اهب هبشف هنهذ يف اهليفع | لجرلا ىلع لّخخو . ةسّرفت رخل هبف ليغ . ةسرن هنو

 بونلاو رْيكلاو قربلإو هيف رظمالوأ ةرطم تاخيال
 | روهشملا يف بل اغوهو .ندبلا يف ةماشو فم دربو عانلا

 ةت د نبا لوق هيلعو» دخلا يف ناكام ىلع

 45 قارنا نتا لين

 الاخ َك اتنين نيعلا اذا ةاوتم

 محلا لبحا اضبا لافإو. نال َج

 ةيميتشي ةيبوتلاوا اطل قع مآلفلإو رشالل دقني ءاوللإو

 || بحاصو دوسالا لت إو ةليإ دلو عسل ا لجرلاو تيما | 5
 ا يذلا عضوم او هيسفنب بست عملا 0 ةفاللا أو ءيشلا

 | منن | ريعبلاو
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 ليخ بايو

2 7 2 - 

 ل اخي 7 طا 5 ج كلسلاو ردصم لفل

 نمطية او.ناطيخلوقن ةماعلاو

 داوس دوسالا طبخلاو ٠ ضرتعملار فلا لاقيو .عصل ١
 راينا فر اع ا نمو رعبا قهر ورقات لاول[
 اذ و ةرثبلا ة ةروس هلي ةنمو. قفالا ْف اطيل ودانتما|

 0 طيفحلا نم ضيبالا طبحلا 6 ؟] نيتي ى -

 رعد لا ل لب وص والا ملا لاب طيتخل لاقل

 رماعنلا نم ةعايلا طئيخإو . سيشل | باعل هل 27
 ةليوطلا ماعنلا نم ةطيملا + طيخملا صْيملا  دارحإو
 لب إو دتولاو نم ةّرلإو طاخ ردصم ةطيخملا * قنعلا

 كيلي ةءاكاب را ور نال 122009 خو
 ةربالا طابخغإو . كلاسملإو تلو طايخما طيخطلا

 َر عخ يق 8 97

 ل ع خ يف ةناوخإو لعيخ

 وع نم يي
 رموقلا فيخ * فيخا ناكافيخ فرخ فريح

 راش ليفف هللا روع تن ا ملال الل
 رمالا فيخو.صكن لاتفلا نع ٌنالف فّيخو ٠ تقزفت
 باقلاب ةفاخإ لا فاخإو ٠ ع رو لوهجملا ىلع مهي

 ل اعتسالا يف رثكالا وهو ) لضالا ىلع اقايخا ف يخإو
 / فيخولا (فيرلا كايا 50 ىناياروغأك
 تن نبا زنا موقلا ليسلا فاخإو .ةلزتف 5
 تم فيخ ىلا اًقايدخا ا فانخإو .ريغت اهم انإولا
 عرضلا ةيحان وا عرضلا دلجو ةيحانلا فيلا * ةلزنف
 نعردخنا اموربعبلا بيضق ةاعوو ةفانلا عرض داجوا

 ءاقزراؤ طوله لكو عاملا لطم: قع عفتر او لبا ظلغ

 د ذلا دوسالا لبجلا يف ةاضيب ”ةوعو ٍلبج جنس يف

 دع كعمل وح طيبا بسس ين اهبو قول )للا
"1 

 هرب قسما ,يلإ 57 ةلزتمللا. وان ةفرخ يطا
1 

 +مراكالو هر ريع 4 000 9 ا 0 رعو

 ةءامإو .اهعاذن ةبق 9 رأأ

 ضايب ضيبالا طيقماو ٠ ناطيخ 8 دارجلإو ماعنلا نم

 ( 1| قوردصب فيك ]واف و غفر كرذو ةنيخلا
 ىلا الا يو ىرخالا داوسو نينيجلا ىدحا ةقرز وريغو

 | |[عرضلا ةعساولاو تي ايي لاو

 0 1 ب راع يح ماتحب نكت الل هدلخ ةفيياطلاو

 يلبج ثمد ١ «هيعوش وا نرخ ج يرتسيو

 ا را لبق دار هاير سانا: قيمز ةرثكلاو

 ' ال1 رص و ماين ومنع طوافسوبف تزاطاؤام اذ

 | ةردحلا ىلا ناصو رفضالا : دوسالا لوالا هول نم ولسنا
 | ةدحاو ةنافملا * لوا وأ ماع جانن نميقا ارا ةليزاههوا

 ابيمدت: سرغلا ىلع ىلطت دقو يرانا

 ١. لاق. اهرومطو

 | هيندنإ هت ابك ةنافيخ عورلا يف ب كك

 ْ ايدذخ 2 اهب هل

 نييقلا غر ِِظ

 اتقوا فب ةفيزللا وب: دننالا نيرو :ناكسسلا ةقيتلل
 000 ا هلا منيب هع يد د عدلا حالا
 ١ ايلف فيو فخ ج ةآفيخ ةفان 0000

 | نييباسحلا دنع فيخ خآلاردكلاو اهلبق ام ماضنإو اهنوكسا
 ا” املا عنا علا ةيوكملاو ويحل قر يورف

 نم تيبلأ تانك نحت وجت نا وه نييعب دبلا دنع فيخالا

 .ةيحمم ىرخالاو ًةلوم اهادحا رثنلا نم ةرقثلا وار عشلا

 لحما سي دلا ينص 3 ذل | لوق ةنمو

 ب ذ ماركلاو يزجي رولا

 أ بيني ماطإو: يزخم مؤللإو
 .ةوخاو ٠ نونلتخعب هيلا احا فدع مالكي

 ماضيا لانيو. ىش 1 .الإو :ةذحاو ميا يا فاي 5

 فييخالا ىنعم نم خلع لذي لك قاع

 | : قاف 3 3 ناقفيفلإو قف

 الاخ بر رج

 دوق ٍلء باب ن ناو ةلاعو كلام

 هلبقتسم يف ل 98 او .نيلوعفم بصني بولفلا ل اعفا ن

 اهيلعو يم ةغا يقو مصنالا وهو ديلا راك ا

 رعاشلا لوق

 يردأ لاخإر فوسو يردا امو



 سل لا عضوم هتقيقحو |

 ُيءاطلا رهسم |[

 تخحورأ هلي فياخلا دغولا ميث ءالا الإ 0 3

 ١١ ةماعلاو ل31 2 53 رز لوهجملا ىلع تع

 _5لو د والاكل علم نع صنت مج اخ ع
7 1 

 ّينلاو ةسيتحو ةللذ اشي 3 كر » داصلاب نصف

 تاو ثلا نئنملا د تونادلولل هلك ون اندلو طق
 ناكام:ا تفنلل ارجل !نسيففإو + بدكلاو لالش
 ينتملا بيطلا يلا لوق نمو . دسالا ةباغو امصقو ةفلخ

 بم 5 ْ ماه ةلود تار

 - تقص 3 هل اير نع كلا نم

 وسوناهديلا ىلا تيفال اكس وو |
 نيللا ضيا سيفو . نسا 6 ةلودلا تايس ةحودم ا

 فوحملاب عض ا 0 هك 9 هللا لقال انيق ةللو

 عضوم ةسيفحلا 3 ةيسيئحلا رتبلا ةنم مع رصم يف ”يلرغلأ

 راجتنا نيب 107

 نجلا اسيخلاو سيفلاو اك وقع رددع قو قلك

 ده لاق :ليلذنلا يا نسيب

 2 ٍصيع يق وه * سيخ دعوا

 وو قفارالا لتف ىلا تاسيخم باكرلإو انمنقف

 ماش 00 ا سيفو يلا قعب مش 2-2 تاكو يأ

 ةيقنف امفان 1 5 بصق نم ةلعج 3 وأ فروق ع

 لااقو رجح نم كانبف . صوصللا
 01 اينما اهيصخ 1 اب ا عفان دعل تينب

 تلا وا دس تا يتلا ةسيخلا لبالاو

 ص س خ يق ىرسبف ا

 قل يف قسي 5 قنخ ىف قاسيا

 طويخماك | |ابطوبخو لخخت اهيجسن يف ثبايث شيلا - شيخ
 ىنعب ّقاكلا بلقلا ىلع طنخإو اًطاينخا هيلا طانخإو | رت يا بصعلا ظاغا نم وا نإ :اتكلا ةفاهمتوم ل

 ,وثلا هب طيخ ام طابقا * هيلا طاخأ ةؤدلا لجرلا اًضيارش

 3 هدأ نولخدبالو فارعالا ة رو يق ةنمو ٠ .اضيا ةربالا | ٌندخ ص ' شيلا ة ةحورمو : ةعيرس لهلا شيخ لجرو

 * ةربالا بقث يف يا طايملا يس قي لينا 2 ففتس 3 قاوعلا لها اهتلعي ةنيفسلا عارشكن اتكلا نم

 * بولا طاخ نرد مسالاو 7 هلا ةفرح ةطاّخما | دارا اذاف .ةككلاب ةلولبم وب رت ًالبح اط نوليعيو تبلا

 لاو شوبيخو شايخا جبنالبلل

 ٠ لعاف م تأ ْ

 اةنحذيد راب ميسن اهنم ببيف اههابح بذج ماني نالجرلا

 | ئريرحلا اهيزغلا يتلا يف عل لا ىذا
 0 ةينارجنل | 2 ِ

 شويا بهو ةنثت قادشلا د. ننقل اجطمورتا ةسلفتل مقل
 مهلا 7 شالا » ةفدلا

 صخب صرخو ٠ لق اصيح صيخب *يثلا نصاخ
 صئاالا »+ ىرخالا ت ريكو دينيع الحا كتارغض اضن

 ل ايالزال اللف فم هتان لب ترلنو
 نيل لا لا نان ف وما قالا
 | لاقيويت لكن نم ديفا يملا مارس هقول عل
 ا ةنم "7 يال ىصيخ ىعرملا يف

 5 عاف » ضعب ىلا أهضعب ضن ةلأو مترف يأ 0ك

 ايدل نر مانا 4 صريخألا كتوم
 ليلقلا ٌناصيخحلا*«اهسارب قصتلمرخالاو ٌبصتنماهينرق

 هدا اناا ل امام ناصع كن لاقل الن كلا(

 هاعج ىلع ةفرص زوجيو.ةفص هنوكر ابتعاب فرصنيال وهو
 || ىدحار كنملا شايكلا نم صيخ الا ليلقلا لاملل ايما

 نتع ىيدجلا كهاكن فر عال سيال نيكو . نيرتلا
 سه اك ةاصيخ ىنالإو . ةرييك ىرخالاو ا

 حيض خايف ةعضيلا

 ف ض خ يف ةنضينح ا

 ىلا هئازجا ضعب مَ طيح ةطيخ بونلا ططاخ
 |بونلاو طايخو طاخ وةطئاخوفطويملا ةطسإ أوبر ضعب | م

 ظ بلسانه دايو جصمنلاب طوبخجو لالعالاب طيح
 رم ةطيخ هيلا طاخو . ضرالا ىلع
 راص واادب ب هسا هاك تيغلا طويت * ةعلرس

 ا تا يع بنل ةسار ليغ

 ىأ ةدحاو 2 هبي

 ىلع ةاطيو . ب
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 ظ
 ا

 777 ي اًديز نأ ضم وق ليبنلا انه نم موضعل لعج و

 : هياكل . قولخع 4 ةنا اول 0 0

 نم ا يبا هيردتصا انه انث ىألا لهنا فو

 اال لع نم دل اخ و يف اكهيمرب مالكلا ىو

 : ةلفانل | اكتنبغص بح اب 1 فران اسال

 نب للا لاق . ةّكيطإو لصالاو فرشلاو مر 1
 ىركشلا ث رمق

 دال يناعلا دنه دي م له دنهاي

 يراخو يمركي رظناو يل 1252 ال

 . تاريخ جءيش لكنم . ةلضانلا ” ةرفكلا يلا
 «لكملا بوتان رذلا لوق يف تاردخماو

 اكمال ني ال لاب ثماعأ

 انور هناا يشل ءاروع
 تلق ليضفتلا ثدرا اذإو. ةفيرشلا لاصخلا اهب د

 .+ | لاقيو .اهكرتب مريخ ةنالف و كان ابن ئانلا» زيك 5

 ٍطلا يلأ ا ٠ متراخح قو مريخ وهأ

 انلاق كلم نبع لكتأ ر دال

 0 لا ةريخ يفروبس ريخ تيجو

 : اهدا ىف كس نتيارملا نم ةريخلا ةنآلف اضيا لاو ل
 ازدَك كل هللا راخ كلوق نم مسالاو ٌردصم ةرخ إو

 يبنتملا ب

 أضيأ ثدصم ةَريؤكإو . عقاولا يف ةريخما وق ةنمو :رمالا
 نم هللا ةريخ دم لاق: هللا ةرانخا كلوق نم مسالأو

 ىرخلاو ةراخلاو رج لو: نيكستل اب أيات هللا ةريخو نناخأ

 .ةراينوا هر ةاردا' لاقي رمنألا خطبا ىرارتلا

 ىَر دوك اوى ود وردت )وأ لصف انور عفا وأ
 هَنخ لج 0 فو لف ةغل ابل اا "سا ىرتؤلاو|

 يلع د .رتصال رون 8

 رةجاجز يف ّيربزحلا رهزد 0 ثيزوهو٠ يال

تا كدغلا يف حضوتو |
 5 ةدوجلا 4 تا

 ريكلا ريكا + ةميدتلا ةيناقفلا تاكوكصملا نم ضَرَضَوأ
 رخو مسيو لاما يف فينختلاب ريخا ليفو“ 6 ركلاو|

+ 

 رقما ثن 4 ةرتتملا جالصلاو نبر ذا ةيفاألإ ع 1
 ١ سو تاع نود نيد بلو ٠
 0 0 م ري لاقي 8 ل اعنسالا ةرثكل 4 | ةتزش قر

 00 وكي نا نة رئاخذلا رياحا:اي' ”يريرخملا

 نإو:ليعافا هاي فذح ىلع ريَح فينخت ربح عج رايخا ٠

 دقو بج أو

 ًاكلورتملا ولصا ىلع هني ليضفنلل يذلا رّيخ عج نركب
 0 ءينلا جرت رايخالاو (ىعفأ ة هيا ا يا) هل ااا

 ْ فو: 3 ارالا نم ٌصخ >| وهو رمريغ لَ ةيدقنو ةصب صقل و

 | ةضيقنو . داصا ىلع مالكلا ءارجا كالتما ةاحنغلا حالطصا
 صايل هلاصا نعم الكل جارخا مازتلا وهو رار اطض'لإ ٠

 اذ مز ةيدنملا رعشلا يف يناثلإو رثنلا يف نوكي لوالإو .كل

 ظ دق نييلكبملا دنعرأي اخالاو ٠ ةيفاقلا وا نزولا ة ةرورض

 . ةردقلا ىلع ا لطي دقو ةدارالا "لعق 1

 لعافلا 1 5 والا 5 هل نا 5 باجالا

 | ةلباقيو

 | زاوج ينانلاو . لعني م غيم نإ نإو لعف ةأش ن

 ٌْ ىهو دفا ةماعلا دنعاضيا رايك 1 0 00

 . رائخملا كيسا ةربذملا بلط ةرافتنسالاو . ةّيكرتلا ةغللا نم

 تحدتقإو ةراشتتسالا حادق 3529 ةعرير#لا لوقو

 مزاعلا ىلصي نا يشو ةراختسالا ةولصوب دار -- دانز

 انخي رما ىلع
 ا لاع الوراشتسا نم مدن الو رافت سأ ند نه

 ثيدحلا ةنمو. ةهضقف ل هكرتأوا ةلعف هللار

 ا لمرلا باعكاكل انلأ باكا دنع ةراخخس لاو. دصتقا

 | ةعانصلا كلت نم ةليسو رما ىلع مزاعلا ذخغب نا هوحنو

 لدعيفّر شوا ةدةعيف مالا كلاذ يف هل ريخ ىلع ةلالدلل
 رافعا لقوات ع ئاؤ) وعم مس ١ انخلاو :ةنع

 اا ار لور او لعام اوكا يأ«
 ينيجراخ ةتيسراف . نداعملا نم ُببرض 'ينيصراخملا

 بز خ يف ةتاوخاو بزي
 رزخ يف ةناوخاو نارزيخملا

 ١ قزح يف ةقزيفملا

 ” ا 1 لابو نكن نوف نللع

 لو يريرتلل لوق ةنمو .:كقلخا دغول ابو :كتكتو ردغأ



 راس ريش

 ماظملا يف حن ثان ولست جل يسف |
 ٠ ماقس نم شارف ف ىلع ةنك هبل 515 |

 مارع نمد . تان ول لهف ِ دلعي كمال ا ْ

 دو 6 داقرلا دنع لوالا ف لاقي ن ..ا وصل ةنافآ

 ا
 ةصيدم َولا دنع وا عوجتلا

 ىأ عولو نموا دوقو نه وأ دابق نم لاقي نأ تلللأ ظ

 دوجحو 0 وأ تا نفل افي نأ عبارلا فو نرح نع

0007 1 
 .٠ ردحأو لحل لعج لوو نعء«ز نفوأ م نم وأ |

 ةوخ كَ اه الكورد فاوق سه ةعل رك تايبالإ هذه ظ

 غيم ةرباخو.ىعنا دارا ةيفاق ةياراهلع تيقاولا راحت

 اًريخ ناكو ةيلغف ةيلاغ يا مراح ةرياغم مربغو ملعلا

 ءيثلا ريختو ا اولا ضكوف نيرمالا نيب مرياخو. هئمز

 هرخذو ةاقيتسأ ىعب نر دقو هافطدإو ةائأ ْ

 «ئايبذلا ةغبانلا لوقأ

 ٠ومنه

 مويس نأ ريغ موف بيعال و

 بئاتبكلا عارق نم لولف نهب
 راميلح موي نامزا نم نرخ |

 ميرال ١ لك نبع مكن ىلا ىلإ ظ

 ٌماقتنا اًراينخا مهيلع 0-0 ل اجرلا"1 نيب ةيايخلاعلا

 راضاب لاجرلا ةرانخا لاقي دقو . منيب نم ةافطصإوأ

 . ضفاخملا عزنب بصنيف ظفللا نود ىنعملا كي فرحمل

 ًالجر نيعبس وق ىسوم رائخاو فارعالا ةروس يف ةنمو

 ةادبو. نيعافللب نم انقر ةفارسلا ةلعجو هموت: وعيا

 بلط ةراختسا رافخساو . ةريخإو ةرؤما ممالاو:4 .ةنم لوغنملا

 نا هللا نم بلطا يا كلل م هللا رفكسا ل افي . ةريخملا
 هبشن ةيكاف راكا * كل راضف كلتفاوي ام كل رابخي
 فالخيوي ل املا راضنو:«ييرعب تلو: نيلي .ءاكقلا
 امرتشا ئا.رابخاب طماع راما نم مسالاو رارشالا

 باو :رام اك رش هل ”رهش ربدج راوخو ربنش رايخو . تئش

 دنع بلا راض ىستإ, ارا رك. هسارك
 دجُو ربميعل وعئاب ىلا عيبملا در يراشلار انخي نا ءايغفلا

 م يو | عولضلا يفوا دوكلا يف وأ كك

١ 

 هلف ةرشعب نيبوثلا دا يرتدي نأ نييعنلا رايخو . هيف

 ل١٠ يرتشي نا ةيؤرلا رايخو. هاا ني واس

 ىل مايا ةثلث ىلا مريغوا نملا دقنكارما نيدقاعنملا
 + ( تاني رعت ) زحل | يف راينملا تح ٌلخا ناف اهنم لقا
 ةنئاللا هنال مءىثلا نادجو راب ةرايملا
 لكلاب ير 56 ناوي ماا ارش تاسع ع

 رخال اف دارا اج ورك كا وو دبغللا و: ةنحل اك دحأ

 ديك بج رح لابو اهيل طفح ل الك
 ٌالصاح نوكي نا ناش نم ا..يثلا لوصح ريا ليقو
 ]يا وا كاطع لالا اضيا ىيخاو .هب قيلب و ةبساني ياهل
 مسا اضياريخملا لعتسيو .رايخو رابخأ جريحا اريثكلاو

 س ايلا فالذ ىلع لا ةفنفسعأ ةلصاو 8 كفن

 يق نمو. لعفلا نو مال :ال فرصناف د 3

 لوق هيلو. كال ٠ كل ريبخ ةرخاللو تع 6ك | ةروس

 رعاشلا

 م - دنع نين ني

 ال ايوان 0 ١ يادلا اذ
 هبوثب ريشملا عادلا يع اذ 0 درا

 ةثاغتسالا مال ىتباو ثاغتسملا فذحن . نالفل اي ًالئاف

 هل لاقي عيدبلا بس رع قالطالا فيلأب ةنلم

 بعتلل ثيخ ليتسا ارو .واحم هي يتايس ا؟ ةانتكالا
 عينج غي امكارتشال ل. ضننلل هل اعتسا ىلع المح اضيا

 | رق ا ابرام انالف ا اع ىلا اكل
 .اًررخ بيصتس هسا ريخ عم يا اريخو ام كلنا لوقت
 ىحن يف اكاًميفخت لعفلا اوف ذحن اًريخو نوكت كلنا ةلصإو
 امو.رديز عم كناش ن ياا اديرزو كاشف طوق

 برعلا ناف ميظعتلل ةدئاز اًريخو ا١ كنا طوق يف
 لوف ةنمو .مرمأ ميظعت نروديرب ا كلذ نواعتسي

 ”يسبعلا ةرتنع

 ا ع ارم ا هاا
 مرح ل اهتيلو لع تءرح



 عيسلاو ا يئس لكذخا نالف دنع 68 359١ هاج رو ةيدبأ

 ١ يف ةيوانحلا نيو تاكلي |

 00 انلا نحت صضعل قو .اهودع تةيوح 00 ٠ هاون ا

 ةأرملا ىورخو ٠ نا ةياغ غلب لال ىكّوخو. ه«..> انج

 دنع ةماعلا اهاعتست ٌةللكدحو . ةماعلا ضعب ةغلب خال[

 ا

 رفحاضيإ ذأ نانا وشب اوك يري الأ لعاش ىاوخو

 اك دل اهبجنو ع ءاهدعقا مث م اهيف دق 2 5000 ةريفح

 لجرلإو.رطم مف تلم موغلاو روب ْ ةاوخإ دنزلا ىوخأو

 خا نالف دنع ام ىوخإو نسل ةياغ غلب لاملإو :عاج
 : ةلفع يلد ءاردضلا رالف ئورخلاو امنع يللا كا

 نبب يا تاوخ شط قلزتلاو» ةطقاكاتلا يشأ

 اع لعاف مسا ي :واخلا »+ ةلكإو ةقرتسا ةرقبلا َدلو

 . ةيااخ يأ ة هيو 5 ضر واخ

 هم يشم ةطقاس وأ ةمأ اا يأ ةيواخ 6 كللتف ما لفلا

 1 ا 0 ةفاحا 5 قو .ابفوقس ّقغ

 تل لخ 3 وصأ ماك تن لو راما

 ةروس قو ابنك بنا

 يأ ةيواخ

 يو اطوصا تعلقنا يقل

 ززلنملا ريغل يوافملا لمعتست ةماعلإو . الخ يا اهناكم اهنم

 . ماعطلا نم فواكا ةءاخ ىَوتملا * ووو ا 7

 فاعرأا ها م ياما ا طرا ءابطالاو

 موو ٠ ضرالا نم نيللاو نيلبح نيب ةاطولاو تباثلاو

 يف ةحلادإ تلا بزتلا باوزعتا مابا ازا ضو جوك
 نيب ةاضنلا يا هو 1 ماعطلا نم فوجحلا يال ىَوتلا
 شرفا فاح ةلمو كاما 82 نبا )ايقاف

 ها نيب ام" ةجّرف 0 * هياجرو هيدي نيب ام يا

 هاك ىلا ا 0 ىذا لا * ماعنالا نم ليقلاو

 .هخاد عستم لدءراأ ْن 5 ةقبح اثنا نعيو٠ 1

 ف ُْ 0 8

 الآ ب يوتا 27 ةيمتملا | ماتا أهو 2ع تةيفخ

 نطبلاو 0 الا دي دا ةشب وذا 7 نطبلا لانكا

 اذا ا ارملأ ١ لكانت ”ماعط بو 1 0 - كقللا

 ريغصلا سلا فيرو دصتلاو ردصم ل * تدلو

 ُظ
 ى ألا 32 4ع وق وق يخذل و 0ك ثذتلت أع موتنا طاسبنا

 س ايقلارغ ىلع 0 ب قنالاو ةلقع كه ىذلا

 رى

2 

 عدل نفك رلمتفإو ردك ردو 0 ةييخ بي هك

 هلل كافل انو نالت 3و لدا
 ضرافلا ذيشل | لوقةنمو

 يتفعسا دقف اهب تنيضر نلف

 هن ماو اذا عدلا بيغ
 ١ ةباخإ ةباخإو . ايئاخ ةلعجو ةمرح اًبييخت هللا ةبيخ

ِ 

 .مجملا

0 

 || رادضم ةبرحنا »< ثاح ئعمب ابيت بيتو. ةيولطم لدي
 هي هيوع ه1 دءاقن وأ ب تضل“ 2 يس ةيطا لكلا ُِ و

 2 يحتل 2 ةبي>و ٍِع اب 14 00 51

 ابيار ف 3 0 1 0 ا

 هناي ه نب ا ُِ ةيقس طوقو. اي روإ ال حّدقلا م,

 5 لعفت نزو برت يداو يف عقو * راسخ يف

 بالا 2 رديز

 ناب اا 6 لختت نزو 6 بيت يدأو قرا

 لعفلا نزول يفرصنم ريغ وهو. لطاب ١! يداو يف يأ

 تفيرعتلاو

 تاخو . تثكود 5 57 توحي لجرلا تاخ

 امرهم ةتردص ةناك ةلطتوت انيح ةييع هلام

 رعت خف رك ذروعتب ل
 جضرتسأو ضع 5 208 ) ثري ح ثاييخ

 هيي اوار وها ا

 ةيسرافلاب ديوخاهاصإواهورتغو اهوبرع ةبطرلا دخلا
 ب تل هولا

 هيد م
 راخو.لئاخوهفريخاذ راص اًريَخ ريذي لجرلا راخ

 ىلع 0 00 ريك اهيف كل لعحر يرد ١ هللا

 -._- م

 او . ةلضفَه ةريخ 5 اريخ و ةريخ هر وريع هع امتنا 2 ىس

 50 7 2 اًنالف و 7 ارييخت وريخ 0 0 000

 نيرعي دبلا دنعزيتل | ون هنم و:رايخا هيلا ضتكوف نيرمالا

 عما لا ريختب ةريثك فوق ىلع ةنايبا رعاشلا ا

 يصنيسملا كلا كيد لوق ةنمو . اش اماهتم
 مانملا دنع يججم نعتل# يرضي ركفيطل يلوق
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 نيح

 تدان اة 2 عفرب ال نسعان لازغلا اذه نا يا

 هنا اعد همن ام الإ مل قو هل

 هللا ع ةرقبلا ةروس يو . ةناخ

 صم 24 تا ١ ابضي ١ رعشب اموفلظن كنعبأ اووف لا

 نا ا؟ةنايخلا نم غلبا ناينخالاو . باوذلا نم اهّاظح

 لواح ةنافغسا ةناذكسإو .بسكلا نرم غلبا باستكالا
 52- 5 نوح .و ةناخ 2 لعاف مسا نئاخلا + ةتنايخ

 ثنوم ةنئاخما# ةرتف ورظن يف نال دسالا نيعلا نئاخو

 ةغلابملل اهلا ةدايزب ضبا نئاخلل لمتسي دقو . نئاخما

 :ةيادزلا وكلا دكا

 نكت لو ءافول اب كلسفن تن دح
 عيال لق ةياعاطعلل

 قياشي ام نيعألا تاهو رك دل اب هتضو دوب ما

 راشإلاب ترظلارتك ى ليقؤ ٠ لح الا كارطلا

 0 :نظنلا ةقراسم نيعالا ةيئاخ برغملا يفو . ةيفخا

 ١ ينل ن ناكام ك كنت دك أ ةنمو.٠ ةعرب 1 ١> رظني نا يي

 . ةبحاص وأ توناحلا نافملا + نيعالا ةنئاخ هل 5

 وزن لهم نيرفاسملا ناخو . ةراجتل ملزم راجت ١ ناخو

 8م ِِ

 ةديعتملا يو مآ

 ىنعمب اناس انخاو .هل

 ةديبعوبأ دشنأو

 ناخإو.تاناخ جاتميب ةانعف و لصالا سس راف كلذ لك

 ( ةيسزاف) ةلزنللا نيشايلا دبع هادا ناطلنلل

 اًمراكأ توصلأ اهب عقرب ةعطق ىتيسوملا باعحا دنعو
 :هلاب نوت + تايلاولا نم رطشلاو ءاهعلي اعواد
 ءاعطلا هيلع عضوب 022 ناو ناو لا دي نع انا همدعو

 انا لها عارم يق ذخا من ومر لوقف نو لك

 0 لإ اناره ىسيرالو لبق را كا واح حاصر
 اذأ الأ ”ةدئام 0 ي ااهذلا هدف قو ٠ ماعطلا هيلع

 ع ىرج 4باءو ناوخ يأ 1 00 اهيلع ناك

 د ج برعم يس ف وهو. 0 يسب هيلع ماما

 هيل ةنشوا نتا يف ةغلا مهو 20 58 مز و

 ةنايملا ريغك ىلا يي ١ ىو نراك نم ٌتبسخال هللا نأ ءاسنلا ة ةرزوس

1 0 

 راك كم جل قدمو نا وكن ضال ١

 | هدا ل 2 :
 ةّنحا * ىلسعلا ٌوخحاو اضيا ٌوحنأو .روهشم برح معا م
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 ىهو لالا يوربغ ناو كو ايي ناكلاو 56

 ةنأي اينما يحلو ناوخو ةنوخأ ج ةدئابلا برعلا ع نم

 يفو ٠ لاملا ىوس ةايشا يف لخدت يو .ةنامالا فالخ
 ةيسيقتلا باخ 0 0 نقافاو لأفنالا ةروس

 لوننوركش امو ةمعن 2 1

 ْ اًراينعا لاقت ةنايفلا ا يو.ظنحا ل و ةنامالا تنخ

 ١ ناو تنل اي.اًزايبغا مل اي قانتلاو .ةناقالاو دبعلاب

 لع ص
 ظ ُْ 3 ١ ناوخإلا 7 5 ايحأ ةزوزقت ةءاجلا نيب 2 رأا طبض

 نوعيتجل ناوخالا لها نا ثيدحلا ةنمو٠ ناونحلا

 || ةريغص ةدئام يوةيسرانل اب ناوخ ريغصن ةجغامتلا

 ظ ءامتلا الغ كوي
 | حالطصا يفدْنَولإو .دْنَوادخ ةتيسراف ديسلا دوت

 دلما ىرقواربغألا وذ ةبترلاهيف ناك ن م ناغللا راع
 ثلا -

3 
 مون |و .ت.ّدمت ( ٌيواو ) اوخ غر ادلا تكوخ

 | عوجملا وَما *« اهءون يس رطمت لو تطقس يا تلمتا| ن

 ىشو عوبرب يب عم دسأ ينبا وح ماو عساولا يي داولاو

 ةيل انما ضرالا

 تاطقسو توقا ( اي |ةاوخ يوخت رادلا سوح
 الذو عوجبلا هل عباتت ك2 رع لولا: فدو

 ْ تدل رك 1 راو روبل دنزلاو . ماعطلا ن ه ةفوجاز

 ظ 0 .ةدالولا دنع دك 0 انك اهنطب الخن |

 ف 0 لف تاما 5-50

 ا مس أ 0 000 201 أ

 7/7 -- نر كم م . مي 0
 ٍَُو . . . - 5 3. 6 .٠

 ىو 7 الد ناكملا ّيوخو٠ اهلها نم تاه رع -

 10 ةنال اج ورب قأ ضرالا ن ب ةنطب 0 يعول
 ا

 اذا ردو#ت يف ىل ل يسم

 ٌ لا

 |ةنمو ٠ هبببجو ه4يدضع نيب أم جرفو: ضرألا قا

 | را اطظلا ىكووخو: وم لجرلا ىل 18 ا ثيدحلا
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 ك2

 0 اك 0 ا 7

 يا رتلاخ انبأ اه لاقيو . تالاخ ج مالا تخا هل اذحلا

 مح انبا اه لاقيال درجت( نا اسد يك
 | تنا نوكت كتتنع نبا نال

 هلوق يف ٌيركبلا دبعلا نب ةفرط
 قة ا اللطأ ةلوخل

 رديلا رهاظ يف مثولا ىقابك حولت
 ةلورفلا

 |و| لوا ةنمو ٠ ةلوؤح ةيمو يل ل اقيي 3 ىلا ةبسنلا
 رعاشلا

 ةليوؤدي ىاسلا فيو ترضفاامو“ "|

 لاخإو لصالا بّيطلا يع ّنكلو ظ
 ةءاعلإو:لوخ ج لاملا ىلع ماينلا نسا يارلا لوما

 لوخألا, #* ةيلوزحلا :اانسا 0 ةيلوخإو 0

 قالو َلّوَخَأ ْديعِلاإَو ءاطت لاقيو. كايد هل هل ع

 ةداض لاق .اقرفنمأ

 اهتايراض ةقزر ةنع طقاسي | ١

 رخأ 5 أ نيفلا ديدح ًاطاقس

 ٍّيَش اوقرفت يا ّلّوخا لّوخا للا بهذ كلذكو

 0 مين | ىلع ءاينو اذحاو امنا العج نامسا اهو ظ

 نيفرصنه ريغ نإبرعم انوكي ن 5 َرَدمَرَدِم اوفرفت ْ

 ىلع امهف جنن | او نيونتلا امقتحب رإف لعنلا نزوو ةفصلل

 موفلا اج وحن يف مهبل احا ىلع 5 اصنثال بارعالا ليسا ظ

 لاقبو.ل اوخالا ركل و ونمو ل خم لجرو .الجر ًالجرأ

0 00 

 رممباربق لوح ة ةنفح دالو |

 لولا محملا يوان قلبا ربق

 .اهريخ وايل يفلاخ هاش نا لول لمت املاو|

1 

 1 1 *« ضضع

 دلع جراف * تم ةلدإ ئيرغلام 0 . ةيبظلا ةلوتماو .هلاخ نب

 جسسن نيدأو ا دنعو اهتم ل

 يقو ةمو.عل 5 اذا ىلا ةيسنلاو ل اخمنا اننا عج

 دصاخملا هبتاب ةتقو ناح ىت» يأ | ىلع ةنوعمجيو . نيناسبلا ىلع ليكولل ةيلوخملا نوليعتسي

 0 اريك ةررطم رم اهضرا تس ليز اع امالزتلا 0

 نوخ

 جن ل + فرك اعود

 | هوو ا 000 نمو 3 ب ءاللأ ندع اهنا

 ْ فلو ب ءاطالا لاح ةنماخت ةداملاو . ةعانصلا ة ةبّذه ل ك

 | لزاونلا ةداك ةيلضف ,تابوطر نم عيمجلا لئاسلا اهب

 . ةهخو يا ةماخ ضرإو . ماخ ج ةلجنل | ةماخملا»* اهوحنو

 ملا لك فييافعا سو :ةصقلا ةروشلا وأ ةنس علا
 || .انكه ةرمو انكه ةّرم يرلا اهلي عرزلا نم ةماخلا لَكُم

 رعاشلا ل اف

 نعوز ةماخ ل نَ امنا
3 0 0 

 هذصنم تاي ناي ىتف

  ةلكر تاجر تاو انو هيو انك فم ةناهب

 || ةنامالاو ٍدملا هناخ لاقي .ةضفن دهعلإو .عصخن لف ف نا
 ظ ا 1 8 ناخ اًضيا لاقي ؛و .ةنامالاو دمعلا يف 5

 | |[يق ةرتف وافعض يأ نوخ - ناك انو وخ لجرلا ناخو

 ظ نّوخو . هريعت و ةنايخلا ىلا 0 ون ةنوخ * و راقت امض

 لها حالطصا نهوهو .اًطخ اهيلع مسر ةطالبلا تاكل ا |.
 |انونَع ةنونتو ةنه نّوخو اًضيا ةنّوخو . ةءانصلا هذه

 || لاق.ةنم يضقنت يا قد رالف. يننوخ لاقي . ةصّقنت
 ظ : 207

 امكوخم راد نم قوشلاوه لبال
 مرت جراب اردو سامحت ارم

 ظ ىذ 5 و 2 يأ

 ِْ 02 ةثفص يف ةمرلا

 و ام 5 فرطلا 20

 موغببم ءاملأ مسأب هيداني وعاد



 قو

 اد | فوحما يف ةغلو ّنظلا ىنعمبو .ّرم اكلعلاو يتلا ىنعوأ
 كولسلا لها دنعو .رويسلا لاثم ع مدأل ةلمملاب||
 ولا اان مانا فانا حاطامو تي ولا

 ا نم ناسنالا أ-ملع نوكي يتلا ةلاإو ردصمأ

 ةيوارلا تيذ نوح ضو نول كج فك وانا
 . لبشنت ملا فوخألا * فييخ ج رةرسك دعب اوكسلا|

 ةوهشلاو َك ارشلا يما لد فاخاا هفوخأ نأ تبدا ثَو ٌْ

 نا اا نم 4 مك ه لعفا و هي أ

 نأ ك2 3 و وقل عل نا يار

 قسأف ىلا ىدو | ناف ةلوقو (لوغشم نم ذوخأم 0

 ام يف ةقفنيو هلام كلبي ن ا تفاخعأ يا هلام ىلع ا

 3 ا 2 1 هأو. لو 0 فول * يف يميل

 نم لعاف مس ا هيف فام < كفو مي

 0 ن٠ فيخم يا فيم اعجوو ا

 تلق اذا تايلكلا فو : كيلع عقي نا تفخ اذا فيخم
 كلوقك ف وخلا ةنم لضح اعاًرابخ 8 حب كا

 اعارابخا ناك هرم هيثلا تلق اذإو.
 6000 .كلوتكف وتلا دلو ٍ
 2 نأ

 ثدهيام اهب لعف اقوَخ ابق وي ةأرملا لجرلا قاخ
 تح يقر بع يبا ةكرح توص وهو قاب قاف ةنع

 ىأ طرفلا يا قوقملاب اهّآل> ةتيراج رالف ّقاخو ٠ .ملنلا
 :امج كل تيزاج كن دا رن زدت قادير ا
 قاخاو .ةعسو !ةيوخت ةفّوخ# عسا قَوَح قّوخي َقوَخَوَأ

 هىثلا قوختو . ةحايسلل ضرالا يف بهذ ةقاخإ لجرلا

 0 :زافملا تقاخناو.دعابت ةنعو» عسّلا قي

 زاب زاخئاكٍق اب قاذإو قاف 0 اقاينخ ادع

 قرا * جرذلل ”مسا مال الب قاب قاخو ٠ ىنعمو ةنز

 ةجارلا 313: تلقلاو ظرفأ اقع
 نيوتن امرت يود ل00

 ربوسعلإ ىلع وا هاف

 عمجاو دحأ اولل لمتسي وهو٠ 1 . ةراوفتاوبف جرب يذلا 5 ١نم قوخماو

 لوخ

 || ناكم لاقي: قوما
 5و ل - لن 1 5-

 | ةقانو قّوخا ريعبو ٠ عسأو يا ءاقوخ ةزاغمو قّوخا

 2 رع 4

 وذ قّوخالا * قاوخ د

 || قازتملا # زوعالا ضيا قوخالاو . برجا هلا 00

 | ةقاضضم ةزافمو قاخضضم ْن 4 ل اقي-عستملا

 |الوخ راصل اخو الخ هلو ما ل11

 لوم نالف ل اقي.“ ةدببعتو هب 4 ماقو ةساسو هاعرو هيلع

 |ةاطعإ آلب ونت لالا هللا ةلّوخ *< مولع رب يا هلها ىلع
 || لوخاو الاوخا لجرلا لّوخأو . ةايا ةكلمو الضفنتم هاب

 اوه ناك بنتن اهو فك هل ناكل ووجل اج
 ظ ليختو الفت روخأ نم الاخ ديف لّوختو . سّرفت ةلاخا
 ا مت لاقي اك ةذتاآل اخ لوغو مسوتو سرقت الب

 ْ لو نب ملص يتلا ن اك ةييادكلةتموا هدبعت انالف لوختو | ف

 هل مددت | ًاياوضتسا مطوخنسإو ةماسلا ةفاخم ةظعوملاب

 اج ميف لاقتسا لاقيو.لاوخا مذا مف لوخأ
 |يأ لام لئاخوهو لولا دحإوو لعاف مسا لئاخلا
 | لام لاخ وه اًضيا لاقيو  ةظفاحو هباع ”ءاق ٌهوآزا

 لوح ةلصإو مالا وخا 1 عاما

 ظ لّوخو لوؤخو هل ا اه لاع 5 5 1 تّيلقف

 0 لوق نمو ٠ ناوأوأ ى عامجال ال انثنسا زم| ةلوؤرخو

 ظ ةيارخالا

 دوفابا :ايللقالا وو
 نادملا ل

 كلو قاَأ ام لع َناط

 يتالتبا ني اورظناف اول اعت
 ادريس ورع تاور ان نإ ناقا
 | .ةلوكفملا ندب ل اخوهو. لالا نم دوسالا لفل او برعلل
 || سرفل اانه لا انإو .انه ليبقركذ لام لاخوهو

 امو ماجملا سأف لصاو يلوذحلا 0 لولو م

 | نم مريغو مالو ديبعلاو معتل ا ا كاطع

 ظ 0 ةيه كلذ نا ى نيرا نم اذوخأم ةشاخا

 ارو ثتوللو ركذلاو
 1و



 فوخ مى

 ايانملا نيقوخ ىتفلا داتعا اذا

 لوحولا 4 هب ري أم نَوهأَف

 اضيوخت هلا ضوخ * حرم ناديملا يف داوحلا ضاخو
 م دزوا ةضاخا ةضاخإ وةضو اش ورلد ضاق ١

 ضكوخ و.

 2 ضاخاوةةبف اوضواقت اهوا تف دكا
 ود وانتو قضوا فام طوعا

 امانحا

 و | ةضواملا * نوضئاخ ج لعاف مسأ ضئاخلا * هيف لخد

 ** ضوفلا رينكلا ضاّوخما ادب ةولْؤللاو ضواملا نم ةّرملا|

 نأ ديدح نم ناك فويعلا نك عيل

 سانلا هيف زاج امو َءآملا ىف ضوملا عضو ةضاخطلا# ذأ

 لاق . تاضاخبو ضواةمو ضاخم ج انا تاع
 5 ت1 5 07

 ير 3_3 09راسب 0 هلل ديع

 لام ميل إو ةازوجما تلاش اذا
 ةزاجم تارنلا ةباضانع كف

 « كلغ ءاعنإ ى دعمت ةماعلا ومس وندم نول ول جف

 قب يدلل جاجا ابدل ضوخإو

 ةطوخت +ط خ يف رك ذ ثرما طخ طخ - طوخ

 ءانلا١نصغلا ل رخملا * نينا دعب نيا ماتا طوخ

 برطلا يلا لوق ةنمو . رببيضق لكوا وتنسل ظ
 ناب طوخ تسامو ارق تدب

 ال ازغ ترو اًريدع تحافو

 حورلا فخم مسجلا لجرلا اًضيا طوُلاو : ناطيخ جأ
 يأ لدم طخ ةيرأ جو 0 »« قالا نسما |

 ةلع اأب ةطوححملا دزيوصل َظ قدر ةطرعن :والوط قتال 7 |

 ةةصقنت ِ يثلاو(هي ذانغبالا أيقن و ِش : [عةوق و عوضتو فاضقأ ا

 ناكور خخ اك ينل ريغ ل يهوأ رجا ا نمر ١ عاملا |

 2 ا عملا كاد ةمازغل | ةءارذ / دع ردسالا ه1 يوصل اهدحا |

 لب او ثممرلا تبني ضرالا نم" نع نلكلو ٍِى داولا

 ضيبالا

 ا

 ١ ديدحو ثم ح

 ا هناكم عاسنالر هلا هلم هيف قر ام:ىلع ةضاخلا ِتَبلَسو|

| 

 أ

 فا ترقفأ اذ الفوب صفت ميزت ةنم عّوخ - عوخ

 اة هيبنح ر سك يدا اولا لم تاق ةنهوأو ا |

 || باب نم ةفيخو ةناختو ب انو فاخ فاخ

 .ةنم فاخو ةفاخ خ ل أقيف نب أ ٌدضو 2 اأو رذحو عزف لد

 | ىلا ىّدعتيو مزاي فاخ تاّينكلا يف لاقو.هيلع ةفاخو

 تنخ اذاف 08 3 ماو وأد هيسفتنا نانتأ ىلاو رد>|و

 0 هاسلا ةرومس هيد هم ظ را اء ل
6 0 

 .تلع يا اضارعا وا و اًروشن العب ند كفا ةأرمأ نإو

 فاخو ٠١ هيلع

 ا 2000 2 .٠

 ل نب 6 5
| 

 اي نأ تمر يج* 17
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 ءاجرأا ندر ا 0 0 توحر تال ديري

 ا 1 م1 اعل روب ةيب ةنمو شالا .عضوم فوفو
 | ى] دلي. ةينحت ةفواحو . نوفاخمال يا اًبابح نوجييال
 | ةنم يد كف يأ فوذكا يف ةتبلغ ياردذ باب

 | .سانلا ةفاخي ل احب ءريص وا فاخي ةلعج انيوخت ةفّوخ

 || م ةنغ ةنفواخ لاقي . فوذكلا يف ةيلاغ ٌةفواخم ةفواخو

 || 332 ايت هيلع فوتو. فاخح ةلمج ةفاخار ةفاخإو كم
 ااذإ للعلا ةرونس ىف هيمو .ةصقتت هيثلاو: ةيلع ةفاح

 ظ تي ج لعاف مسا فئاخلا * 0 ىلع مذخأب

 | 3 5 مساريخالا انهوا فاوخو فيخو فيخو
 تكبح ر ل اةي .٠ فوذلا ديدشلا فاخلا د نيفئاخ

 ظ 00 .كئاش يا ك افك ة فوج: ف ذحن ةفئاخةلصا لبق
 || ةفافما+اَنلَأ واولا تبلقف نسل َعَف نزو ةلص يف ُْى

 ا ايدقا ةطيدخ وا لالا اهسبلب مدا نم
 .لسعلل اهسأر عفر دق ةدعصم ةطيرفلاك ةرفس وإ ل علا

 || لاقي . ةجضل | فاّوخملا *راقلا هب .ىتعجي ام اضيا ةفاخإ

 سننلا 9 يا * م يا ما م

2 

 ىنعك 0 مو عجار (

 ل يشل 1 م و ةرثبلا ةروس يف ةنمو. لتقل

 ةروس ُُ 7 فو. للا ىعئو. دا

 لمتسي دقو .لاننلا يا فوخلا هاج اذاف بازحالا

 م يا فوزا



 الأ قد ل اكةشمابن ناش ردا #ه عا وا +« 2 جوف 15 تاناللاف راو تنومة :راوذملا 7 روما زبك

 ضوخ سشوخ

 | ةدحاولا لكي وهو ةضوم هيفو اقرو فطلا هنا | ةقان لاقي .روخ ج نبللا ةريزغلا ةقانلإو للا ةريغكلا
 ةناشوخ عوج رك ةنادلا ع راوخطا »+ 5 قاينو ٠ ةراّوخ

 |* ةنيع تراغ اصَوَخ صّوخي لجرلا َضوخ اًثاعبنا عيطتسي الف ةتوق طقست 0 يذلإو
 ظ جافلاو: ماتالا ماركا مان اركب ادعبا اصيوخت 0 مر خ يف ةمروكلاو مروخما

 | صّروَخو٠ . هيف دب اًنالف يدلل بهذلا حتافصب ُهنَ هنيز ( ةينانوي) ةسكلا نم سرالكألا راكب و

 هيلا ةطواحوا “لاق ناك إو ةلغ دما تك الفعا:ام داصل اب صروخملا نولوقي نوداكالاو|
 | ورصب نم ّضغ اذا صواخي وه ل اقيو.ةضراع ةصواخم | ةنع ٌرّواخ ةماعلا لوقو . ةاداع اًرْوَخ ةزوخي ٌهزاخ

 اذا انكو اهب موفي ةناكرظنلا قدم كلذ يف وهو ايش | ابازخلاو نيدزجما كي زايزاخلا < لانلا ةلصا هيلعو
 ظ اضاوخإب همنا فموخاو 1: نيطعلا | هرجع قاوم ٍزابزاخو زاب زاخو ٍزايزاخ : زابزاخ ابوه او

 |ام ضصوفَعَو ٠ قروب رطنت خرعلاو .صوُقلا تجرخا | ةياكح يف وا رجشل لع ريطي وا ضرالا يف نوكي ٌبابذ
 || صواختب وهو :لق تاو هنخ يل اًضوخت كاطعا ام بيطلا يف: للوقت ةنمو اونا را

 | ماهلاو لخنلا قرو صاملا ** صواخي ىنعمب اصواخت هافورص يوت اناول
 رست ةّراح رو صوخالا ثم ةاصوتملا + اهريغوأ زاب زاخما هناك ةارعش

 هع دال ةاقلاو يقل الام سجال 7 لبالا قانعا ةيس ذخاي اد اضبا زاب زاخاو

 ةصاوخما ** ىرخالا تضي او اهينيع ىدحا تدوسأ سانلا نم 3 دج زوما 5 روتسلاو تابنلا نم ناعونو

 صّوخألا تر لا علان صائما + صونحلا ةدحاو | اموهو ٌيزو> مهنه دحاولا ةدأن دلإَو ةسخاب نوفصوب

 اق لو ضو جةاصوخ ىثنالاو نيعلارئاغلا ناتسزوخ دالب عيمج سا اضيا زوتكلإو .هب مث |

 يالا بز خ يف بروما
 مج تصلق دقو مانكردأ ايف حز خ يف ةعزوذ او عزونلا

 رداوض يحاك وخ 'ي لا ىلا ةقاضإلا فسروا وحلا نيو بح عاما

 |دال الاد طرألا صوخ هب يذلا ةنكمالا نم صّرْخغِإَو سّوخ * هب ردغ نالفبو .فلخا دهلابو. تدسكا

 | ةص وفم ٌضراو صؤوخم ٌناكم لاقي  طبسلاو ثرعلإو | + حدر: اهعدب موامعب اًريعب كلا ىلا ااسرا اسيوخت هلبا
 .ةلخد اًدضايخو 0 م 21 ماج انهس ةبحتوةبحل ربظ يذلا س وخلا

 نونا قروتملاو هظاخ تفارشلو 111 ةوزَواسرفلاب و | ةنيراجلو :ةيقسط اهاوح شو عر | اب انالف َنشاخ
 ىهو ٠ طابق ةبرضلو 18 هيف كا ناوهو ةحدج لوق ف هانم اعولا فو هنخا ىثلاو .ابعماج

 ظ فيسلابو ٠ ايت ١ تارمغلا ضاخو. 1 قيوس| دقو ثيطلا هيلا ةيسرافل اب نئوخ برعم ىثعالا

 اوضافا ثيدحلا يف موقلا ضاخو .بورضملا يف ةكّوح | شواخو :ةصقن اًميوخت ثلا شّوخ * البق ركذ
 || .وريغ ثيدح يف اوضوذ ىتح ءاسنلا ةروس يف ةنمو هيف | اشذرخت رالف شكوختو . ءافاج ةشواغم شارفلا نع ةبنج

 || .ثرآكم ريغ هيف طبخي يا ليللا ضوفخم رالفو | يا ةنم شوفت لوقن ةماعلا . ةصقن ”ىثلإو :لزه

 | كلل اهلا يف ةسفن يفلي يل ايانملا ضوخم وهو : لاوفالاب طنسو تييلا شاق رشا شاخو شام َش ةاخد#بسعجا
 قتلا بطلا ىلا لوف ةنموا نيكخل ةفلفلا ىلا تاق وتداخل كلا(: ىب لاعاد



 روش ذوخ

 فير مدنع ةنم مسالاو عرج ىنعم ثوخ ليتسأ

 ثوخالا ثنوم هلث تملا * ةاتثملا ءاغل اب ةليعتسب هرثكأو

 ةمعانلا ةث داو
 6 خيل ل هل 5 ا" ةجاو ا اجا اولا ا- جوخ

 نام جاوخ 5 ]يت يسع ةنيجعا مرئاظنو

 خوف ا ]6 وح ب تعشلا| خاخا 5- 4

 آلا
8 

 5 9 ةخوخ ةرداإ ١1 5 08 ءلغ ذولا رع ركب 5 9

 علك نيبال قورتخ كسلا نمل[ كيصا انام: نسج طباخ
 قّرتخم مضعب لاق 3 :فاع 0 اال

 يف ,ةحوخ لك نع ود ةلوق امإو ..نيكبش نكن يي ام
 هيل دبة ييوللا انا ءانإف يبأ ةو> ريغ دجملا
 . كيا اضانالا باول كنه ا.ذس يرحل كاوا
 بابلا ينو ةءداخلل ةخوالا ليبقلا اذه نمو.( برغم )

 ثبرضو رب ؛دلا اضيا ةخونمإو.. ريبكلا بابلا ىف ريغصلا

 نوءاخوخ ج ىمحالا هاخرتملا * رضخا باينلا نم
 هييف تدير تلح وكلا هدا تيما *« هالاعف ال لاو ةنال

 ىو 7 اهو . ةنتفع هآيلإو ةيهادلا يقع وذكلا +« ةباسنك هانلا

 لاب
 1 مخ لذ د بوش قتال

 لمانالا اهنم ٌرفصت يع 0 ظ

 ةروهشملا ةياورلا فو يود م
 يالا اجي سوال اديروتت ناسا دول

 لان ادع ءاهطا اذه مىسلكسوا بالا ف لت ١
 ةأرمملا وخلا ++ ليامتو دن اًدوَخ ىصغلا دوذتو . ةنفأ

 ارملا ف ليلخملا 00 ةمعانلاوا ةباشلا قالا ةنسحلا

 تادوخ نص رصل م ام ةباشلا

 ةقفاوو هيلع ةفل اخ ءن مانع ءينلا ىلع ةذّواخ -ذوخ

 رولا فتاك هل وةساس ذوات رموفلا ذواشو
 ينَأت نا ىلا ذاوخ * وعم هسا نال دئاخ ما لاقي

 ةاب

 لاقيةنمو. مهمدخ سانلا ن ناذوخ * مولعم ريغ تقول

 ١ لماما ناذوخ ِف بهذ ا لضنلا لها ءرخأ اذ

 ظ تفنرا ضرالا ترّوخو ٠ حْزَرف هتوف تاعبه يا عوج ُْ وو وحلا 0 اه« ضيا ة :رهشلا لع قلطُ

 | .ةنطِع و ف رص :راخإإ ٌّ راخأو هي 7 حسا سفر طا 0 ةرثك نم

 والم ذوأن اذ ثرماد# ذوخ جب برعم ي 0 هسرافركغلا 0

 ا هروح ه ةراخو٠ . حاص انوه صرت اخ

 ؛ةنأر اروح باصا يأ راع ةنمط لاقي. ٠ هنأ اروح فاصأ |

 فعضااَرّوَخر وخير وَخو ارووخ روخركملاو لجرلاراخ

 اك مما ضياع د تراخو «ةرقكناو نجب>و رتفو

 ند روح لونن ةماعلاو : روخ قوم اريوخغ لجراا روح

 .اهاننطعو اهانفرص يا اذكعضومهملا اياطملا ان ّرَحَأ لاقي
 ْ توصدلا|و راوخا نموه لاقي. ةنطعت أ ةراختسا مرازخس و

 ةلص و ||ةنذا كرعيف ىسانكيف ةيبظلا دلو تاب دئاصلا نا

 اذ لعني . جحا ياروخت
 | نم جرخت ىتح اهيب بنث يف ةبذخ لعج عبضلا راختسإو
 ا اننوفو ا ةةدمغر اوما «ةةطيسا ىزتلاو رخرت داما

 رقللا تود هلي 3 3و٠ .ماهسلاو ءأ ءابظلاو هلأو ةاورتبلا

 00 30 ات حوف 9
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 |[بصمورجأ | نم 2 تاو روغلا لم 0 نب ضرالا
 نهداسنل ببرلا تاريثكلا ةاسنلا راو .رحبل | يف ءاملا

4 1 - ٠. 8 

 ا . 3 ه- 7 7 1 0 6 ص6 7

 0 7 ابق | 5 6 كك اك ع الا

 ْ يذلا وأ ةرعبملا قارا واذن باصلاراتح هيلع عقم رعبملا

 | * نيراوخو تانا اروخ ج ثورلا كسر يا 1

 0 ةريخحا يب ([يأ انليا ةروح انحذ لوقن٠ ار

 مدخي يذلا ىراصنلا نهاكءايلا فيفختب يروا *«اهتريخ

 * ةنراو 2 دال سابا ماحب دقوا يالقرم هيرثلا ٠|

 تيشاراولا 7 ّكآ روح ج يروذ ا ةجوز ةب ةبروذكلا

 قيقرلا ل اح ن نمو ٠ جامل قانز جلا ندو

 تاراكخ

 ج نسا

 فطعملا لبس 5 نرادعلا راد راو سرفو: تن

 ا .اهديصيف أ تفطعب ل ىلإ



 ينخ

 ةلجمإو . ةذخا هل امو .ةعطق ان هذي عذدملا ّنخ
 هيا مهتنطت طو موقلإو .ءيش دعب اًنيش اهنم جرخقسا|

 كيض كض وا ىكب انينخ نمي لجرلا خو . مهرح ظ

 ايمن طع وهو. فنالا يف كلا وه وا ةكبل اك |

 يف جل ناحل ما ا خمس نم ص جرم
 ايقلاو داش روت

 اذان ا نانو نانخإو ٠ ّّ 0 3 »2 تنتنأ 1

 يف نراك نادخلا نمزو ٠ لبالل ما كرو اهنولح يفريطلا |
 *« تتاف نانتملاب لبالا تبيصا ءامسلا 2م نبرذنملا دهعأ

 أ ا تختسإو 0-0 ٠

 جتاوا اهقوف وا اهببش وا ّنغلإو ةلرغلا ةيوكلا # فنالا يف
 مضل | غرر
 دلي

2 

 3 1 |. روثلا ةننفاو. أهم ا دا :

 طسوو قيرطلا ةهوفو ليلبلا نم الأ بدمو يدإولا

 رو نحو ةدييبلا هك غلو ةفرط وا فنالاو ةانفلاورادلا |
 موقلا 0 ! كام يأ نالغل ١ ةنَح نالفو .عرال|

 لاق لو هلو ل 2

 نون م١ نونخملاو . ةيصخشخ يأ ةننطمو ةنخم ةنسو ٠ ميئرح |

 «وقطنم يف شحن (ةيوإو) اَونَحونح لجرلا انخ
 5 يف ةجرفلاو ةرذعلا ةّونتلا

 هيلع 537 و .ةعطق ( وب مل هين عذملا ىف ىنخ

 هانخار هقطن. يف هيلع ىنخا * شفلا تح قي وفطنم يف
 كاد 8 اخ دس شقا 0

 ١ را الم اع ل

 ةيرعرشلا نار ايلول ل
 هيلع ىنخإو. ةنابن راك ىراأو . ةضيب رثك دارا ىخأو ظ

 نابيذلا ةغبانلا لوق ةنمو.ةكلهإو ل اطو هيلع قارهدلا
 اولذحا اهلها ىضإو الخ تعضا

 نبا لع ىنحارئذلا الع ىذا
 "يارا لا ىلع ى 595 د ارق اههيحلا

 ١و ٠ ناقل روسن دا

 0 لوف ةهنمو .٠ هيلع

 انا ١

 | كيلا وا ءاكبل اك شل نينتحلا + هغرافلا ةديفسلا لل

 | مص أو ٠ نم فيعص# سيلو ليوطلا ناو ْ

 ةظنتف ةنم ذخا مونلا ثيدح تانحاو ء[هرتسما

 ثوخ 3
 م هيرو تاناوهذلا كو . تاكلا توسع |نحل
 ١ ]وقل ةماعلا و 0 يح انالف تباصا لاقي. ةأنخ

 بلط يأ ىتخملا ةأرملا 9 يبلط

 الهلا كنذأ اخ

 ا
 تاهها رهأ لءفوه 1 لجما ى ىأ أني ع 0

 رمالا ىنعمب لعف مسا هنا رهظالإو . هفيراصت ةيقب
 | ضرالاو عوجلا ا * رقتفأ كح تر كتاح
0 ْ 

 |. اهيف يزال ضرالاو ترتروط+ نيضرا نيب رطمت ل

 وبا لاق

 تاق اذاو ةءاجلا ةانعم

 هلل ةجاحل

 ْ “» >2 -_ و 2 م

 || ىلع يضننا اناتوخو اتاوخ توفي يزابلا تاخ

 رعاشلا لاق. هنخايل ديصلا
 ةللئاوا ملال ةرتلازمو

 لدا جالا تاوخ .موفلا ىرخأ نونوخي

 || تنصقن وع .و فلخأو هدهع ضتنوّنسا لجرلا تاخ

 ال11 د ل اع ماجور ؛ ةفطنخااو .درطو تحل

 | ينو د ةظحل تَواخ * يود محانجل ناكاناّوخ باقعلا
 | .ةنطنخا جشلإو. ةصقنت اتّوخمهل ام توتو .ةقراس ةتواخم

 7-0256 2 ف 7 م -. 7
 كر ورا ةنع تّنغو .ةظارعل ةنم ذخا موقلا ثتيدحو

 | .قيرطلا نوعطقيو نورس يا ىلبللا نوتانخي مو
 !اًنامخا تانخإو اتايلا ديصلا ىلع يسزابلا تاخنإو
 | لاقي ةارفلا لاق .اهقرسيل اهل ةاشلا تائخإو . رضقنا
 يرضي ىااغلا طيب افلا تلك باذلا لإ اورام

 لولا و 3 ال 2 او دعرلا ترص 20 ١/0

 ل 0 ا ماس 1 ىذلاو ئرجلا

 عت يف ةعتوخ إو عتوتم ا

 قرح 24 َّ لنوأو لدول
 > : ا يرام ا رف
 «٠ التماو ىحرتسا انّوخ ثّوخ ةنطب ث وح

 ْ 2 5 9 0 0 : 8 ١
 ا بس لسا هثادحا ىلع تابف ةنأمز هيلع ىنخا يعملو

0 

 || ةيجحملا ءاملاب ةيوح انتباصا

 || ةانعف ةلمملا ءاحناب ةيوح انتباصا

 | تضقنا اذا باقعلا ةتئاخلا + ةفطخت سوماقلا زحل ضعب



 سو

 (ىذ د فشلا * ةررغلا كل فلا ْ 2 ةقانلا

 ل

 0 مينعل 1 2 يذلا 0 نمأ
 اةحاعيا امو لخلل ن 0 ودي ل |

 عرزلا نم
 4 يود ا 12

 جات خ قى 7 او جخاتخلإو أ يي |

 # منع لدعَو مهرك ةفخإ ميل نع سفن

 اذ ميو“ 0 قا سنو ا 2 سفاتخحلا

 هل 2 تل

 ةبيود ةءاسفنخ أو اما 2 برمحلأ مايأ نم ا
| 

 ل سفانخ 2 2 1 كلم لكلا نم 7 2 دوس

 لازنال فو للا ةنونع
 نالثجا ى 3 1 .ريطي 1 أهئمو“ هب ىشعو ةنضات

 رع الاد نكح ناش

 5 ذرعا اهساو .بلدلا 2 0 ةكذلا ةكارلاب ت 1
 روز

 أو | ليقو.ةاسفنتملا ا هيدا + ةهارجلا عم نم

 ةسفنك او. ىثنالل ا ءةتتحلامو ككل ا

 رعئرم ىلدأب ىكرت ِْي ١١ ة ةسقنشماو كا الا ن

 0 علا

 ىنعمب ةيهادلل ةذص لفت دق و ةيهادلا قيقفنتملا

 ٌيءاطلا ماه يل اوكا ةمظعل |

 || ةانص ديعس ىلا نم تيمر

 قيقنخملا [يدلاب اعج 0
 دعت | أدل اب يأ|

 0 لوقيف نونلا 56 ميضعب 3-1 ةقنخ ةقنخ ظ

 3 توي ىتح ةقأ> رصع وكما عع ءضصقلا#

 * نيدلوملا م الك نم كلذ نرخ ةمداع ا منك كرب هنأ

 |تيداوملا د وار واح ةنمو٠ 0_0

 ىلع هتايلغ دنع ءاملا راخي ىلع وأ سمشلا يف ابعضو يا

 | ل ابجلا بارسلا >و.اهب يتلا ناديدلا توم يار انلا|

 اةةنالإو .اهغلبب 5-0 نرسل ٍطغي داك.

 لام

 |ّصْخ يعل ةربعلا ةنقتخو 2 قروم لوقو. طهالم 0

 | لييفلا انه نمو: .وتادق تذخا عومدلا اك ىتح ء ءاكبل ايإ ْ

 أ ا

 ا 1
 اهيعوم 0 ةربح اهتقنخ دقو

 كرف وو ذه اهدخ لع
 0 0 ناكل اهوعو انفلات: لوقت ةلاعلاو
 ةاشلا تفنخنإو .اطوص 0 0
 0 راج قت طواطب 615 يعل عمدا |

 مسالاوابغاشت يان الدرلا ى اقيمت ةماعلإو .قيدخاف

 نيضلا بعيذلاو لعاف مسا ىتناخملا * قانخلا ةنما
 237 0 كاوا عددا اخو «قاقذلاو
 نم هب قا ام قانا * عدن اني عب ناكل قناخو

 اكدر ريل د وفات هذخإو ورعتو راووا لمح

 ةءاعلاو . بالاو هيلا ىلا سلا ذونن 5 عنتج اد 5

 1 0 دق ودا + كليضاوربطلا قولف يفداد
 هه - و

 5 3 ان 5 ور
 < قنشحلا لعاف قانخما ا ةةمضلا جورفلا قناحاو

 ىه مدنع محرلا قانتخأو د م ا ف عا 39 ١

 ..:ن.ورغ وا ثيطلا سابئحال 2 لا ُِ ثدي ٍش |

 0 ةهج ىلا ليك وا وأ قوف ىلا صلختيف لوضنلا

 .ئطأ دع عرصلا ضار كاب ةهيبش ضارعا ةنع ثدحو

 قنخ [لبح عضوم

 ىلا امنا

 سرق ة قيدقطلاو لها يا رصخم ا

 ع ”مالغو . وفل يا 0 هل لا

 1 ةتّرع تذخا

 .قيناخمو قناخم ج ةدالنلا ةةنفإو . نيضملا قتنخملاو

 بيطلا وبا لاق

1 

 نازل 1 ا 7 ْ

 اهريغل 0 كاراراذ

 رقم لب رب وعلا ةقفلا اف

 يا قون#مٍدتفا لكما ُُ موق 07 لوعفم ف قوننلو

 ةيسفن ناسنالا صياخت ُْق كا قودخم ب كلسفن دفا

 ر

+ 

 ةدشلا 0

 تلا دنع قل ِ قمذ يدنا

 || ةيفاتشما*< قيناوخملاب ةنومسي ابل اخ ة[بطالاو . نونلا ددغن

 أبت
 | سنتلا ذوفن عانتما وه ءابطالا دنع قانشخالا * قونخما ظ

 ا و 55 ةدالقلا ص وأ داذماكنعلا نم قنمح
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 ل

 اهيابكا قف يباب ةشئاخقمو ةشنخم قرم * لبالا

 تابن راشنخلا -رشنخ

 ةيهأنلا ريفشتكلا

 | * مرط|وربكلا نم برطضا ةلشنخ لجرلا ّلنخ ظ

 ديدغلا مضل إو عيرسلا ريعبلا لياقة كإو لفتح |

 د« صو ا َج 0 دلو صيصنخملا - صنخ

 *« صأدخ ج ءيش لكن مريغصلإوريزتخملا دلو صوتقملا|
 دلوو ًالوط ديلا تت ل ةلختو صوتذملا ىثنا ةصوتخما
 | مهاب صينجإلا باوصلا وا ةطابملا صييخإلا 37 2

 دارا ضسولا وأ كس .رغصلا عبصالا رصنخإو رصنفملا

 يارصانفملا هيلع دعت امرمالا اذهو .رصانخ ج ثنومأ

 ' ىهو "مضل ابرصنشملا لوقت ةماعلاو . ب ظقلحيو رتعي 1
 متافحلا 1 ١ هيرو 6 دا يقرا ىلع مثدنع 3

 رطل اولا لوقا - هبل قب بردا

 تحار يقانق تَرَكَ اجبت

 ارصنخملا يامتاخ ركتأو اقعض
 ا ا 4 لفملا مت ا بامور

 ةييسل اكسنلا|

 فر ض كح فرضنا
 بركان اطنخ ةطخم 2 م

 ّح و نوجا ةيخرتسملا زوهت 11 ريطنخملا تارطنخ

 هجولا

 فراط خ يف فراعنة ل
 ةقرفنملا ثاءاوملا طيطانغملا - طاطنخ

 راطعلاو ةيهادلاو زوعلا لس - لطنخ

 رابلاو لبالا ند ةعطقلا ةليااتتما »« دارحلا ةءاحو

 ا ةنايا سلا ةلوطبشل /| د باجل إو

 اهب ضرتعم ِح 9 ليطانخ ٌباعلو . ةقرفتم ليطانخ

 لبالاب يا

 ف 3 طظ حيف فراظنفلا

 :رغأ مهدبو .رختتو ندي عم دعم

 ا وك ناجل يك ةالعا لبا ةوظ 0 داتا دفا

1 
 ل_/4 م

 ةمملا ا
 أدل عتخي رالف .لاقيو .رغاعت > عدم نالف عتخ

 ل عضخ اعونخ هل عنخو ٠ ند نيليو شح يأ

 |ةعطق ةمتخ * لع ريغب للا عّرضت ىلاعت هللا ىلإو
 | عناخملا * ةمعرضإو هع :هضخا ةجاحلا هل ةتعتخ إو . سافلاب
 ذر لفل تسل + را لا كلا
 الا لو

 ا انبلا 00
 عملا 37 ع ىف

 ةرجخلا ةعنتما * ليلذلا عنتملا أب

 عودتملا * للاخ ناكمب كيسا عجم ةتيتل لاقي . يلاخما
 داكيال وهو لذلا عونشلإو . كنع ديحي يذلا رداغلا

 . ليضفت مسأ عنخألا * اهبعضوهريغ يف ةلذ يف الا لعتسي

 كالمألا كلم هللا دنع ءامسالا عنخا نا ثيدحلا ةنمو

 رعارلل عم

 قّرنملا لدا عتخملاو . ىنناو عخيإو ءامسالا عخنا ىوربو
 روز هل مو

 |١ هن 3 ا 2 هشلأ همز ا - بد ااع
 حو : 27 00 5 -

 ا 3 وا ايلعلا ةفشلا طسو ةيادنملا لها 2

 ل دلا يدرلا لجرلا ةباسنملا * ةرتولا لايح نيبراشلا
 عبضلا سعنما

 فخ مريسم ىف بلق افانخ فخ ريعبيلا فنخ
 ! 0 ص »

 ا مغاسرا يفنيلوه وأ مامزلا ند ةئنا م هييشصحو ىلاهدي

 رع 8 9

20 

 ١ 1 هردص فنتطو ٠ بصح أفون 7-1 00 فتخو

 *«رخآلل قل ذم 8 زاكو هينا دحا مضهنأ ان فا

 نهو.٠ م ل كسلَف يأ فان اوذ ل امنا ند فنانا

 يلا * راثالا فنا * اًريك هنناب زعاشلا لاجرلا

 اع ةهدفلا ةشلاوء اضن ةقيفضإوا. هلم هت اها ةنكإو
1 

 نان فال م0 و نم فخ

 ا درا 1 1 0 ةفانو 0 2

 أدع را اطاخنلو م 5 ا ا 713

 ظ ناكملاو ة ةبيراآو

 ع

 أ

 1١ مطل اس سس اج بج هاب نجا تسل ع جب ا اخ ع لل عسسل يسم ع ل ص حما ص نع ع ص عج همست ل رع ع م مع مج 2 ميم حجاج صج عم صج إو يح مسخ جوخ لل ع لس يع عع ل اس ع: سماح ع < جس ع صو عشا عع يكتم 1 + حدا ل و جس ١ 2 25ج 2 صل رسم مع ع عل مج ع صم مج عت » هج مع ع ص عج لج ع دس همم نم

 7 5 0 ب هيك كا الا اا



 ستتم

 ناسللا نبلانايزخلا »< فرشملا لبجتاا سار

 زود تخل جيفاصملا ى ةيدصلا رئاخلا -رزخ

 ةمعنل إو ةراوخ ةوخر ةرجش لكو باشدلا بصق وتو

 روشلو وسال م دلا اًضيارونتمإو روتخاو او .ةرهاظلا

 ةنمو ٠ رصم كو دض ةمعنلاو ةيهادلإ و ةرقبلاو عيضلا

 ةرعبلاو :راعالا راصقلا اهلا ا 00 أ ثيدححلا

 تسالاو

 زاخو رزخ وهف نئنا اًراَخَو اًرونخزتخي ملا ززخ
 0 خلا * ةنتنملا 5 ةارملا ماطتكز زان

2 
 + لوبكلإو عبضلا زونتلا «زتخ ىتح لا و ردا نأ ذلا

 د ديما هه 5 و 7

 ريطنلا زبفلا نم ديرنلا زينا

 باخ * روجألا ىلع ٌييرحلا بازنفملا - بزتخ
 ىلع طاب يذلا ناطيشلا ماوه ليقو ناطيش مسا
 ناطي تكا نول ا ىيلصملا

 ىوربو هل بال وه قرع وبأ ها .بزاَخ هل لاقي

 بازتذملا بوُزتملا + مضلإو رسكلاب
 كا ا - جزاخ

 اني رثكت ةيظع هرياقو اهلكلا ه1 تقلا كيرف

 سارملا بعص لكشلا خم ناويح ريزتملا * ةرابما

 ةبلص ددغ ضبا ريزانخمإو .ريزانخ ج ةياغلا غي ٌدِذَ
 هيبش رد اهكس ىلع ربظيو قنعلا يس ابلاغ ثدحت

 لاقي كيس رتل ا ريزنخو .ءربلا ةرسع فور و دّتعلاب

 م نا ةريزنخو .ربزنخملا قنا ةرب زتخلانينلدلا هل

 ءافتسالا دنع لبحلا اهيلع ٌثفنلي اهق قوف

 ناورتكماو .ريزانخ /اركذو درقلا ن نوما -وزاخ

 اهنر اورشليم نسبا وزت قلو يزال كلا
 ئيرطلا نالوق كلذ ىمو

 ىلابي ال ةنإوزتنملا ديادس

 اييعأب مارك اذا اضانيلا
 ال ؤجشيف ريعبلا فنا ىلع ريطت ةبابذ ةنإوزنخملا لوقو

 ركتلل كلذ ريعتساف هفناب
 هك - ئ دلل 1 1 2 ٌّ 1

 قو عجر هونخو سدا سنو سد ةنع سنخ

٠6 

 رخإتو ظ

 ِس _ت

 1 لوقلاو.ه مه 2 07 ضيفنأو َحأ

 ا عبرأب زاضا 5 ف .٠ اهكبق ةماهبأو ٠ ةرجاس تبع هنلأو

 0 اد فردا ةهلبط ةرح احنا و اتعب باغ ة شخ
 اسناد #4 فاختو 57 ا كلي نالفب 4

 0. ةراملا الكم "ا ا مرح ل كاف

 رهزلاو 1 ًئ هضوتفللاو 6-0 7 مولا وا
 « || الاخ كلاب مسقأ الف روكا ةروس قو ٠ . دراطعو

 انااا و عجاورلا كييك اا راما
 51 ارد ادار انقل هزم نبرتبلا ىوسا قو
 سنو . ةبنرالا يف ليل _عافترا عم هجولا نع فنالا

 وسال تدن 0 هسا + رطياو افا اكضونو هابظلا

 دلل ورع ثنيزظاع ابفلو ةةيدحولا ةرقبلاو

 / ممرعلا هنن رششلا تناك ةروبشلا ةرعاطلا ةيعلسلا

 أ اوما فلا رخل ليق# لاجرأ ١ ا ريش نم رعشأو

 0 اا ىنعبق 207 هذه الول انا 17 نسانلا رعشأ

 اطوتب لاف َكَدَلصَم اذابب كل ليقف
 ةعال يان ناكلا وا

 1 هر دولا

 مذ انل ىقبأ

 انو لوهجم لكان ىقبأ

 سامرإو ”ماه مف نيمركال اب ْ

 امفالئخا لوط يف نبدي دحلا نا

 ظ نقال دنا كلو ناذيفبال

 نادر ناسالا 1314-52 ايكو انغلا نالغجملا قاتلا
 لد فول وانا ةرونن فدك داداطقلا اج فرخلألا

 ابدا نيإوسولا |.
 سخي يذلا ناطيشلا يا بغارلا لاق

 فرم رحل + دنمالا سوا * ىلاعت هللا ركذ

 ظ .سانلارودص ُة سوسوب يذلا

 | اذا ضيفني يا

 دا انتل عا سنةحالا و٠ لع 3 ا 1 12 0

 دسالاو

 0 نها ُْي د ةتوخاو رسلا -رسنخ
2 

 ترا ةعطقلاو لاملا ةيقب فود -- سشنخ



0 
 متاحا
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 ليف نيكل كارت الا يور هائج نان عار للا كما

 صقل اك وهف هيف ءانيلا تجوم .مادعل : يم ربغو 3

 نادللو كيرلا ثانخأ * الو ركذب س ٍل يذلا

 1 لاع ةيلثتم :لاككماا 557 1 .لي خا

 لها ا 235-2 قيفعلا ثينأخم ةنمو.٠ كالذك ثان

 مثيطا 1 اق. نذل اق خلا ميج ب 2 نوبجنأو ١١ ماتا

 نصف تسبب نع ايوب هامل 0 يدع نب ْ
 كك فسم ناكرجألا ةحضنو دلع ىف تارعا 1

 يرذعلا لم لوق وه لاق .يردا ام تلفف
 اوه مو مايل اهباالأ

 محلا لجرلا لتقي له و كت

 را 2 ةرئايللا يرهلا لاا وود ردو ا
 ةفاملا ينغنملا ىخرتسملا ثّدحطاو . ىهتنا قيقعلا ثيناخم

 ةيبرتلا ءوس نم ماشنحالا ليلفلا 7 ةلعتست

 نبللا ةريزغلا قايل 5 وا -

 سيف | ورينا .لارثتق راد 2 00 7 1-7 "

 يفاودلا ريئاذلا * !ولحترا اذا موفلا ةعف
0 

 نس قع

 ةريزغلا ةقانلا هيت ةقتدلا ود ينمو قبلا
 نبللا

 ةيخيرتسملا نظل نضل ياو ا دو ناسا
 عاجلا نع اًرجاع ةلعج ةائَح ءاغنخ
 دنع وهو .اهنم ةيظعل ا وا نّكسلا رك إو روحا

 لجرلا اهاعجي لصنلا ةينغضم 0 كسب صلخي ةماعلا
 نللا ةريزغلا ةقانلا ضيا رك

 رجا د ريع 0100

 ةروجتخ ةقانو . ةريزغلا ةقانلا رووا * اهبعبقلا ةيحلا

 ةيضض
2 2 

 قونلا ن 4 ةريزغلا فو

 5 ارملا لها *« لو جوزت ةانخ لجرلا يح

 9 ةشحافلا او ةاقدحاو |. ةباؤصل او 2. تلا

 ضعت مالا ناب مله وضخ دات را .

 00 25 هيك :ةطنم ق

 اال

 يي دبي

 هيهشابخ ُِ ع يأ 3

 ميل ارغكلا نابدنخملا + اذا وسلا بدنشملا
 نافيتزاا) ةنانعتإو هيد ودل

 ا 3 الة ضو رسمت الو ةكدعلاو : ( قرع

 ركدلا لاد يفد هن ال سرا م وأ 2 تللطصأ أر رينا

 يور دنخ ةيودع كنا صالاو . سرخالاح ريصب

 ةميدق يا سيردنخ 5 و. ةينانويلاب

 ردكلا را

 . بدا:لا راغص وا عمو ةنز بدلاك عدنا

 هسفن يف س.سفلا عدتماو
 كلل ار ال ةفدبحا ٠ قدح

 . ةفدناملا يشي وه لانش فرغي ةناكويمدق بلقو

 تثماب ىلإ ا ١ فددخ ١ ةاقر1 كير هب ةفدإلا ليف

 لوقو .رازن اي نب سايلا ةجوز ةءاضق نب نارمع

 ركذ اهرخك ُِ أهرعشب ةا ساو أهرب فدنخو ير لا

 الا عنب نشتاق ني باتا #ترآل فدي ارغغلا

 اا اة ربتملا فر لا
 ( لود ريفح قدا "ع يربك ا جل 35 دلعي قانيح

 ةكلجلاب ني قحاتح ج ةيسرافل اب هديك برعم ندملا رإوسا

 ةليطتسم ةرنح لك ىلع قدنفملا ىلطت

 ةلدنخ لوقت ةماعلاو ٠ مسجلا 3 2التما ةلدقا

 * هيلع هليوعت دعب رمالا ُِك ا ةركف ريغ يَ ندع

 ردم يف لينلا عر + لداشما

 ةيخيرتنمملا ملا ةريثكلا ةقانلا نييبل ديو ارسل دن

 ذيل * اتا ادا لماص تانجو تونك

 يصخلاو كا دوفرعلا لبجتا نم ارو تلبعلا ليوطلا | ي

 هلا ةيرل ١ عاجنلاو ااا ديجلا رعاعلا وذ دض

 ب 0 ماياب ملاعلإو هل 00 غيلبلا بيطخملاو

 ج جرلا نم راصعألاو ناسللا يذبلإو مراعشإو
 ليا دايج ديذانخا ديعوبا ىحو .قيةانخ

 لادلاب عد لاك يف اف دا عدلا

 ودنا *« ءاذبلا ىلا جرخ ءاذدخ لجزلا ىذنخ

 ه؟؟



 ةعيلطنلا يدلل

 ثييحلا تالا ادع نع ا ذكا موم ذملا ف ثبتنا |- ةيبنخ

 ةينيزافلاب كرش نواش ةرذلا ين
 سباةكلا »« ةينغل | ماسق 0 لج زل سس ٍْ

 ديدشلا مدقلاو نشات َج دشالاو وطنا هْب 1

 55 سبانخإو .ةلظلا ةديدقلا ىلايللا دو“: تناقل

 لج را سينا 2 نوسبانتخ جم كر 8 خيبضل | لج را

 ديالا كيرا دلما هةسرقلا 2: ةن انك رقت وقل

 ةئيشه 5 ةترارت

 ةكرتملا رثكلا

 00 حاملا خي ظلال صوم ا

 شبنامإو شكلا

 لوز الح اناا راف قع
 د 3 اهريغو راثلا نم رت راتسملا عين 2

 هند بهار ىواطلا نياع ةعومارلا وْغط
 انغلاق هاظطتو

 كفل ١ «ةةلعبا بدسم س32 نامي هوت

 قيضلا ليج ا ىبنخمإو
 ىلع مانيال يذلا شئكتملادل#لا تاوتؤملا - تنخ

 مل 2 نإ

 هم ف

 ٠ هنت برعم

 مت "يارا لفف ةزافلا نفون ةيطوتفللا و تنتتملا
 ريصتلاو فشخلاو

 ديدشلا عوق عوج ا روتناو راتنخما - رك

 بل امذلا نم ىثنالا ةعئتملا - عتنخ
 باذسلا فتكا
 هانثو ُةف نيك ملل . هب ره 06 هن ةددخ

 امتع لفل لد قون بورق وا عدل
 .ةنطع ةّيخ * اًدنَح راص ادنَح ثتفم لجرلا ثنخوأ
 ثفتو ١ .ةقنخ نا ةقللا تسيل دكت شن ثنخأو ظ

 قو 207" يشلا تتختو .ثنخ م 0

 اقسلا تددخإو . ةاعترتسإو سسمكتو' نيلب زكت مالك
 000 0 ا 1 1

 ىادلا 0 نم 2 عرش 0 1 ةنوفلا اع

 |اهظبض نم مهمو ) مضلاب ةثاتكملا * ثنَح اهدرفم
 |(ختلاب اسما هيسدابازورينلا رالك ضتتُيو ردكلاب
 | دنع قادلشلا يحز . طابو ةقرفتملا ةءارملا ثم : نول ## ثمتخحلا

 ا كت يش ىعفك قبح ضال كداب .شارضالا

 ق دزرفلا وجا ربرج 5 اق

 ”يعشاج تناو# قدعوتا

 ايارظما كعمل يح ىف: ىتأ
 | نإل ويف نم ليقو ٠ ناتو ر 2 نبل كييف ند ثندذحلاو
 آ فسيح ايي لخرلا ل اقيو. ةيعملا نهتاكرحو ةاسنلا

 "لات مك
 ذج هَ 1 قم 2 ةويتشل ا ماقم 2 ل 5 ا ان

 || وم لع يفو . ثان و قانخ جاعيج ءاسنلاو لاجرلا

 ١١ طايل رو ضنلا بالا ب ار دكنلا# كيل لغو ىلا
 || ار و لارا كوتا اجمال ناو
 |ثوناتلا ىقحت مدع ىلا |ورظن ةابفغلا نا الا اهبلا عجارلا
 اًبيلغت وا ريمخا 1و فنصولا يف ثينانلا ةمالع اوقحلب لف

 ١ تالق هل ولاعاد ملا اولا از: ءةروكذلا + كماي

 اذه نا - ,غ. نيجرف وذ ىرخا .ةرابع يفو لجرلاو

 ْ 0 كيو فاي ذاب ثميح نيلماكف تاو اركذ لوكيل دولوملا

 || ةنم وقل رد لاو ادهض' قيين افا غا ىركي نلاكبإل

 دنل اب صاخب وهور لاسنا) ةارقل ا «م_

 أأايح ىتنخملا ثيروت يف تريبناجلا يوقا نوربتعي مثو
 ْ ثازيم ىل ظ ّى وقأ ةير 57 15 اك افا ا هلسغو

 | ةثونالا بناج ناك ن أو ٠ لجر ةلسغي تام اذإوروك ذلا

 (.تام اذا رما ةلسةتو ثانالا ثاريم لطعي ةكوقأ

 |. ىننخ سيلف هنّرس نم لابو امهنم وش هل نكي مل نمو

 نس نعم غلب ناف .اضبا بلع ىلا ىلطي ليفو
 | ةثونالا ةمالع الو : كذا هالع ةنم ربظت مو كاردالا

 اكو 5
 قنخ ىف يبس تضراعتو ١ نبأ ءالبلا ثوئسا.و ١

 || يس وضعلا 5 9 اوعي ند ىلع قد ىلطت ةماعلاو

 ظ أي ىلا فاضملا بتل ةاحغل | ضعب و دع و.الضا 6 كتل 5 هيما رغاخ اي اط 5 1 ' ءادنل ا صل

 ه4



 2 _ - عج 5-9

 ماعطل نم نال املا موللاب نصاخوه وا اهيركو ةلمفل|
 نم طبينملا ةليبقملا * ةلمخلا بايثلإو فيثكلا بباعحسل إو

 ةفيطقلاو رهشل | تبدت ةلمروا تابنلل ةمّركم شو ضرالا
 ناكثيحرجتلا ريثكلا عضوملاو ٌةفتلملاريثكلا رهتلو ظ

 اجا تاذ ةباغ ةليمخا ليقو . لئاخخ جماعنلا شيروأ
 8 اغا ١ ةيفاص ريغ تا اعوعو ةفئام رةراغك |

 وا دهجو يف بدطاكوهو دو يا ليخ#ل عل ليْشا ظ

 بايثلا و يل
 . اهاقنو اهمحكريبلاو .ةسكامت مت تيبلا مَ [٠
 هيلع ينثي يا نالف بايث اع وه نقف ع ةقانلاوأ

 اخرا
 ترف لعب ىزللا خو .يوشملاو ا ْ 5

 هزع رالف ل اقيو .اًْيط ةانثويلع ىنثااًنألفو .ءاقسلا ةحئار |
 يسبح لوهجلا ىلع جاجدلا خو .انيدش يبي يا

 اهدورب يا دالبلا نع ٌنالف بهذ لوتن ةماعلإو. ا ظ
 الا 5 ُنبللا خا + اهرابخا سسجتيوأ
 ياوطن ابعت ركاز نظرا ام لجرلا مو: .كتسلا|

 0 تييلإو . ةعطق اًماتخا ةمخأو . .تانقو راسك |
 ةدساف ةشير مالا, ثتابنل نامثملا 5 ظ

 رتبلا بارت نم امو ةسانكلا ةماَحلإو .شيرلا تحتأ
 يعملكاب باونلا 17 لكذ ديف ماعطلا نمرثتني اموأ

 واحلا ا ندع 5 م 2و. دصم ملا هللا د

 4 راكاوم ”ماخويف نتنا 0 مح ذيع

 و رون ثيخوه مونلا ريثكلل لوقت باقل غرافلا|

 ضرالا 00 جاجا -- كلا. ةّيخ يف ةمخولا

 م ج لاخلا اهيف عضوت مث 4 زل ابافسا يف لعأ

 ةثلاو.ةجاجدلا اهيف ضيبنل نوتلا اهيف لعجي ةّرصوفلاو
 حس ابل نص رنم طرا تع تيرا

 .فيعضلا را ١ نايل د« نيبرصملا حالطصا يدق

 اهيا لاو دوم. سايح ل ناو تلال
 سانلا لاذر نامخإو ( فلاب نامَخلا حاصلا يفو)|

 حورلا ليفنلاو حودملا موخحلا#رجل و عدلي او هئدرأ|و

 بقلا موهخلاو . ةسنكملا ةمخلا * بلح ةعاس نبللإو

 بلح

 ل تع لق لاتيو. دصلإو لغلا نم ةَيعنلا

 مولا وا سدخلاب هيف لاف اَنمَح ةنيخي ىثشلا نم
 لون هتلر ب ريح لمعتست ةماعلا و .ةنمَح ىنعمب شل نم

 نيع يا ءيثلا ىلع لجرلا نمو . ةتننظ يا اق داص ةنتمخ

 | ىه لاقي ٠ لمافحلا نماخملا * ةنع وا هرادقم ونظ بسحب

 | لل يناول اقا5 ل ادبالا لعوهوا . ةلماخ ياركذلا نماخ

 || معراشخ سانلا قمو .تففرعضلا شرلا نامتلا * َنَمَ

 || «ةفيعضلا ةانلا ةناتلا*«سانلا نايخ .م لاقي. ]6

 | اهريداقمو ءايشالا ةعقرّذني يذلا نوفل # نتنلا نمل
 قرا او ديالو وقت تباعا و .ائاغإو

 | مسا ياخلا * دن (١ عواو )او و ع نبللا اخ

 | ماب ف اكل ادبالا ىلع س ءاغلا يف ةغلو لعاف
 لوفن :هينخي كيل 50 ا عذجملا 1 :

 ةتينحو ةتانخ

 ديو نانخ هب ناك تخ بتخي لجرلا بيزخ
 |لجرلا بنخو ٠ جرع الف بنخو . تفعض ةلجر

 اله نالف ل »ف كلها

 قمحالا ليوطلا بانا +« ربكت نالف بنتو . ةكلهإو
 ةيكرلا نطاب بنؤملا * ٌرشلإو عجل ا رثالا ةباتخحلا * رلزخلا

 جورف وا نيقاسلا لاء منا نانا نازح لف ماس

 ظ بتلإو كدانخا َج عياصالا نيب امو عالضالا نيب ام
 2 ةبنخ 00 داسفلا ةبنكا * فننالا يف نانن كلا

 ةضبار اهتنع ةدقاع يا ةبنَح ةيبظو . ةمخر ةجنغ يا رسكف

 يأ ثاَنَح وذو تابنخ وذ نالف * اهناكم جربت ال

 ةنه وأو ةعطق ةبنخأو 0

 ودخل < ىرخا كسفيو 5 1 حض وأب دك نفع وذ

 .نابباتخا # بفغنالا 2 ا بانا بانذ 1 اكل

 ىل ةييظعل ا ةبنرالا ةباتملا وا فنالا افرط 0
 | نايم نء وك 8 نحف ذأ حاوصل | فو .اهالعا ٠ نم اهفرط

 زجارلا لاق . ةرتولا اههنيب ول اشو فنالا

 |يضنم اك ناغضالا يوذ يوك
 2 | ةبانن كااذو منم

 د« بانتكلا بتخما * ريكلا زمل اب ةب أنمإو ضيا ةبانخإو



 طع

 2 صماخا جاه مدَقلا سفن ن 2 هيب 11 ا

 نع فاحت ١ كت ده ضرألا تليضيلال 20 اماب |

 ةءاجملاود اوردصم هال .ةطسو ندبلا صّخ ق :ضرالا ظ

 ا ؛ ةروس ُْف و . ماعطلا ب نطبلا الخ يا ظ

 107 ُْ يمي ل تمضن ل ان السلا |

 ةأرإلا يف يريصوبلا دوم خيشلا لوق هباعو د

 عبش نمو عوج نم َسْئاس دلا نْسَخإَو

 أ نه رش ةصيخم ٌبْرف ظ

 : ١ صماخم ج د

 كياط خو و ءاطبطم هيدا نبللا طي +. |

 ذ اًطمخ ةطخب يللا طوخو ٠ 8 هع تزود |

 0 يللا ظل هاوشق وس يدجحإو 4 وع 4 مف وأ

 طي هلم لاو نبللا طمتنو .ءاقس يف ةلعج اطنخ ةطخضو |
 : | اخت < بضغو ع جراا طخ نيا

 0 00 ات .انفبا بضع ا

 0 نبلو ل تا اط الا | »< مصتلا رجب

 ٍ ا حاةنلاو ى عينلا 2 ركل ذذأ و ١ حيرلا بيط

 قفا او 16 لقتل مولطاع
 ا للبانلا للإو رةرارم نم اعط ذخا رتبت لكو

 هل كوشال رب كا لتاق دينو ودلك رجتو رج

 ا 0 0 مسامع كبلز الارعو

 مانلدبو اع ةهروس قو طيخ : امس انك هاج يل

 هل "ندع

 نطل عشب رع يأ طخ لكأ كانق قيل مهب

 0 0 طقلم يا جاومالا طخ ديو

 0 مييلالا ١اككر تانغ ىلا ,كاو هيو

 ةطيخو ةلع 0 ةضرإ و“ . ةنوشا ان هئاهبحو ناللا طبخ

 خولسملا ادا نم طيب دا دبع غأ هلا طال حجرلأ ة ةبيط

 0س لاقي. ل دمج يلف يوشو * هرعش 8 1 اق ىونغلل

 الخل! وزاهنلاو ريكا طبخه تاع تاكو

 أ ناك يا نيطخالا ناصخ سو د هيلع أ 07 ناك |

 ظ ناسنالا لبخو نيلي ٍِىل | اهون وأ هر يع ا يفةعضواالخا هاو أ

 2 | ءيش لك نم زملاوا

 ل

 8 :راصنالا صوخالا

 رطيختم نع كوز لوزت اذاف

 نارقالا نب هرداوب ىف

 قىعمو ةنز 0 فاكر برطمتملا ترطح

 تعلظ اناعبشو اءوبخو اعمج ِ مع تعج
 ا جم عي ل عّدلسل م اعلأو. ادع مب َنأك تيم يا

 اذ اهنال عب ,ضلا ةعماخلا »< ةعلخ يا" هكرو عيخ لوفن عْلَح

 أدب لاقي . ملظلا عامشما + عماوخ جشم اذا عمت
 * عاخأ ج ٌّنصللإو بقذلا 39 3 طا هيلا 3

 عونا 3 * ةرجانلا 1 ارملا حوببشتملا

 كالو ينخ ل ومخ لف ةنوصوُه هر ذل

 لب لوقت ةماعلا 508 ِِ ناكل وهج ىلع ةريغو

 |ةعقوا يا هللا لمحو .هباكترا يف طتس ياانكب نالف
 | ضايرلا فو اهلئا ترثك ضرالا تليخا * رةطرو فا

 || تاذ امعج اهريغو ةفيطتلا لّخإو .ةقرشملا ةبيطلا

 | ىرربعبلا لتخإو .ًالماخ ةلعج اًنألف ىلاعت هللإو :ليخ

 + لبختل عمت مونلا نم لفغا لوقت ةماملاو لئاذا
 |ةل ةهابنال طقاس يا لماخ ٌلجرو .لءاف مسا لماخا
 | لصافم يف ثآ دو يفاصملا بيبحلا لاما * لمح ج

 شير ةلاّمثلا *«ةنم علظي نراوبحلا غئاوقو ناسنالا
 ماعنلا شير لمتملا * يفاصملا بميبحلا ةيلا ملا * ماعلا
 | هجو ةيس غر هل لع اخ اهوو ةسفنطلا :بادهو

 | لَمَجما ةياوص وا ٌكلمسو ةسفنطلاو جنل ا لصا نم وتعقر

 |ةدعملا ليخو . يلاخحا ليخإو ليخلإو . ةكرحم ميجلاب ٠م
 | نا ىلا اهتنوشخم ماعطلا كلست اهنطاب قي ةقيركشخا

 | فورعملا ضرملا اهتسالم نع ثدح تسامت اذاف مضهني
 | ةطوفلاو ةفيظنلاو لروما: طال لاقل ةدعللا ىل قل
 | ديدغلا لوهذلا ةماعلا دنعو . رونو ءاسكل اكل وُغا

 لوما بوذلإو ةفيطنلا ةلمذملإو . ةهظع ةطرو يف :عوقولاو
 .تالمخ ج ةتريرسو لجرلا ةناطبو هوحنو ءاسكلاك | ب

 | مئا وهو ٠ هيزافتو ورارس هزه يا والخ ع نع لأساوإ لاف ٠ بضع دش . رم 7 هل كيحلا ديدشلاو

 اننا



 صم صخ

 ووو نذا وأ دي عطنك ِإ

 5 لجال اساخأ
 للا !ايقس لع لعامل نإبر ل اريج اف

 | مايا هطعا يا كاع ن نع صم اخت لجراي لوقثو٠ قاحن ةنعا5 0 وعو هاد ا 7 ا ورم ايرظنلا

: : 532 
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 "تريم َساَخ ,تاعاجن تررم و“ انجن رال ايفا

 ص صمت حو صخب صمخو اعلا صنخو .نطبلا | سدسلا لارا لبا كد يأ.
 عاج يا ماعطلا نم الخ ضنا ةصيخقاصوخ فاه | ةماعلاو

 صماختو رحت ىببمأ | دنع ةباظ تا نع ءللا صماخت 7 رعضو 0 ةيار عجار يا هادم ْ ةفاخا برد لوف

 0 اص قا ## صرخ ىنعمب وسر كه صيخنإو. ع ةهلََف َْ يل أحال لدحل امرنف دحأو 1 . مريظن فرصلأ نمأ/

 ىثحا ةناص لا ن طبلار ءاضلا هم نابع ابل

 8 ةنمو . مح منكلا : | ةرم ا 0 ارم كا رطبا 0 اخ ١ ةارعشلا دنعو ٠ كرا ع م هد

 طخ لكش نيساتبلا نعوذ اننا تاع رس

 سيال ةيواستم ع ُ ناف . ةيوايفم عالضا ة بوح

 لفاو ريسكتلا لها دنعو: عالضا ةسمخ اذ لب ايه

 از ع لد*ودئوشعو ةستح ىلع لقشم قفورفجا 0

 يو لاعثالا عفرل ١ك نم ا ةلكاضيا سمو

 نك حال نام بولا حق و ا أ حالطصا نم

 0 سمخ نم يأ سووخم لبحو» رعرذا

 ةفوخ اع دمَح ةشجخلاو ةش ةرغ واق سررت

 ةشع لوقت ةماعلاو: ل رضع عنو اب ةبرض انالفو» ةيطلو

 م دل 4 هنم ال نا غلببال 5 هدو 4 ةشدخ يا نيغل ا أ

 رعاشلا لوق ةنمو . شومخلا هيف راكا اًشيِفخ ةشم

 اهصرق ند هيدا 2 2 د مدا ردد

 سو ل ها 7 ضف! ئح ج ريغضلا لل ةعماخلا

 هيلا تروم تاير سرك لل ا

 2 شدا كلدف هجولأو ديلا ةماعلا ا تاشاخ ظ

 رعاشلا لاق . شودخ ظ
 اريثهك 5 رت ني 30

 3 نرد َتاذ شودنا اهبل

 ابطل نم ثوم اههجو ىلع ةيرك ةأرما تكرت كو يا
 ةدئاز تيبلا لوا يف واولإو . هلتفب اهتعجش نم ىلع عاتزج هل
 ضوعبلا شوملا * هعضوم يف رم او مزخملا ليش ىلع

 مهئللا لجرلا رتشمح ا

 .ةمرو ن 8 اضاع ه0 حرج رجلا ص

 صب ,مخةلمجةصختو أضيا م يو واصتخ اذ وبلا

 يبنتملا لوف

5 1 

 رادو للا نم 9 0
 نطو ةعوهلا م ط1 1٠

 صاخ# موقو' . صاخ 3 ءاضلا ىتسحلا صيخا

 || قح هللا ىلع 56 مكاول ى كن ةنمو ٠ عايج يأ

 أ ناله + وامر اصاخيو دعت دللا قزري امكقزَرل 8

 | ةكايم ءاسملا ُْ 5 وعل و انيك حاببصلا ْ بهذت هيلا

 سانلا لاوما نع نطمبلا صيمخ الف ل اقيو .نوطبلا |
 نايلع هل 9 ارهد داو 20 ةصيخخلا لك اهنع 0 يأ

 يرارحلا لوق ةنمو

 يا ميا خول
 هصيش لك يف يصش تءشنإو

 ظ لن ا دلع رخ ول فوصل د. ةماعلا ليقو

 ْ اهّقرو ابديلل كلذ كب تحي وس ٠ طين كنيسبلاف 00 ع

 || دوسالا ةاكلا يف ليقو تب 1 ط اذا اههجحخ رغصو

 ااةدنع نوكتف ا لوشي هواسإلا نال 0 عينت و

 ْ لاق 21 دوس آلا ةصيفخلا نوكت الو .وطسو يأ وصخ
5 2 

 ةيجغز بتفصيل ىتعالا

 عام وي تدرج 5

 اهمال ذل ريضنلا 55 1 ردو ابيلع

 اذا يأ

 ىلا برضب دوسأ اهدلج نأ ديرب بهذلإ

 ٠ صناخ جت ناسا دروع ىإ نفل .ةظلحت مزمل + ||

 نم ضرالا هيي نمعألا

 || *ءطوملا نيل ٌريغد ضرالا نم

 0 2 007 ١ |[ ص 2
 ا ةلعم ةويجح هك اهبس اهجايث نم تدرج

 | لاقيو.ةرما ىل

 211112022222500 0000 المممللللملمممممللملللمللاللملللللال ا ا



 ف م

 ا ةنمو . رناكرا تايضل هدرا وهو ءا رعشلا 5-7

 هب متت ر - ةثلث وراعر عش اي تيا ل رعاشلا

 ضرافلا ذهشل ١ بر هخ اسمخم يسلبانلا
 ةماهش انع سفنلا عمقب انكرت

 ا انزحت ىوعدلا نع انبغو

 ا هيلو

 ها ا كك 0انيرع ا

 مركلا قلع نا لبق نم !مب انركس ا

 ه2 اوراس ودلال يمتلك 0
 عمسو لعاق مسا س.١اذلا * [خ ةلبا تدرو لجر

 هلا زاخو ل هيما نلاشت لا
 ةسمالا : تل اتنا ِى ايلاثلا | اذهو نامويرم دق هلوق ُِك

26 

ٍّ 

 ةعبارلا رشع 2 س لاس نيبخنملا لاع و٠ دا ثنّدوم

 نامت مونلا ةاج ل اقب:ةلدخ ةااح نعال انعم اخ
 لدعلاو ةينصولل ع 00 ةسهخ إو اج يا |

 أرفالا ىلا راركتلا نع

 د اولا اعمل اج ىل احا

 له 1+ ب | ةسخ ىلع يعي نا تيشرصلا|
 ءامسالا نيب كرتشي وهو اًديزم وا لجرفسك ءامسال اب نصلخمأ
 ناكلم قبض ورمل دنَطو لسا رقمك اال

 :ةقلعاهو ول رعك قو رجالا وز فر هن ىلع
 ل ياخ ءزجملا 7 "1 000 لا

 نافل يح نتظر لو ناظر دكر اج 5
 نادت الغل انياو كلل ذك نلعاف:نم يقانلاو تام
 الاف عازل 1ك وهورابشا ةس وح ةلوط غلب يا

 قدزرنلا

 هرازا هادي تدقع ذم لاز ام

 را مشالا ة.مخ كرداف امس

 ٍرابشأ هوس غلب اذا ةنال عابس وا يس ا ا لانيالو

 8 0 مم فحكم ؛ يأ ه ةقلا -_- أ لح لج وم

 11111 1 ا فاح قا ا 1 103 3 17 امل: ل115 هل: اتد0 21090. .10/ فقل هد) هلق ه2 د4

 1 - ل اهافالدك

 « | ينغلا ديعزيشل | لوق يف ا« رطشا ةسمخ كلذ نم عيمجن

 "ا

 عبارلا موبلا يف م تلا درو نوكب

 هيف |

 ا واوا ف روم را ا ”علرلا يور مايا ةثلث ىعرت سماوخ لباو سماوخ ج

 ا
 ظ | نت يدنع وحن اهب دو دعملا ثنوملل رددع مسا سب

 | 0 ف نعل ىاششلا طسوو ٍقابن

 ل درتو ماي 7 هدفا نعت قع اي

 ظ دربلا ل ليع نم لوا نميلاب ركللم مسا اسضبا سيخإو

 سمح 2 0 فورعملا | ظ ىتح اهكام هاكتبلا ئال خس

 ا 0 مولا ىوس

0 

 ' ىحو٠ ا 0 لمع د

 || !ةيبا ريغ عبرل ١ ىحح سنج نم ف ء ءابطالا دبع نع ا

 ْ مسا ل درفو ناجوز ةسمهجا * مايأ ةسهخ 1

 َ ٍلاجر ةسخ 0 او ا ذيل رددع

 || نوسفلا »< سايل 0 هيدا ل اهضلا كناكأو

 !ِ ركذملا عمي قبح وهو. ثنو اوركدلل تارشع سهح

 | احتسب اهرد نوسمخ يدنع وغلا عفربف ماسلا
  267مل 7 4 1 3 ١-5 2 ١

 ' ةرطسلا دع ئاطتلا دنع ل -قارسنملا 1 آر 2

 ظ مولا وه سي موو سيل |#رصمب 5 مسأ نيس ٍِ

 | عجج دقو . دحألا موب ةلوا يذلا عوبسالا نم سماخلا

 | رعاتتلا لوق نيرايعلا

 5 سيينا موب ٍينتدعوو

 يالا الز كيلا آلف

 اوومساهنالا طي ضبا تشيلو: ةحلو هاسبخأ َج

 قاتااركلجاو هينوافسولا ةنلا لو قاب
 يا يردا امو ٠ عرذا سهخ ةلوط نسبه ”مرو بوثو
 |. سن عج ساوخألا *ممعاج يا يا وه سأنلا سيخ
 اهلطصا, اعمجاو ابراقت يا ٍساَخَأ 5 ياه مطوقو

 دحإو ,بوث يف اهناكويف ناهبتشي اطحاو ًالعف العف وا

 ركل هي ىعسي يل سادس اساخأ برضبوه ملوقو
 لصالاو.: هربيع ديريوأ 2 نيش ناري ةعل داو

 ذا لجرلا نا هيف

 كل مايا ة 4. نكمل 5

 تبمرشت ن نأ ةلبا دز ارنع دارا

 يملا لاب ووامتت
 ا برضي يأ .ربظا نيج المرتضو# ميل كيك م
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 يف ةنمو .بنعلا اضيا ريخلإو . ةطل اخت يا لفعلا رماخت

 ل ليو مابع كاد لا ورا ان شوال

 نم هيلا لوايام ماب ءينلل ةيدنتا اًرخ ريض اًريَطَع

 هدنع ريخال يا رمخالو وا وا زارا ناب

 كرما 3500 0 كلذ انيفوتسا دقو .ٌرشالو

 فذقو ٌدتشإو الغ اذا بنعلا هام نم عيل ف ريخما|
 ريثاو . نكسو ةنع فشكناف ةلازإو ةامراا دبزلاب

 ىراوت لوفن . وريغو رش نم كاراو ام ريت او .روغلا

 انلا ةهاج ضيا ريو .يداولا ريخ يف ينم ديصلا
 ةافغو رس يف يا ريَخ ىلع انءاجو . معمحزو مهترثكو

 هل ثدي وه ةبحاص لئخ اذا لجزلل ل انو اهيا

 ريخلا ريثكلا ناكملا ريقممإو . ريحا هل يشهو ءارضلا

 ءرما لوخ ةنموااركسلا: نم زامحا ةلاطا دك لك
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 روح 3 ورم نب راح

 هيما اطول لع را
 ركسا ام ةريخا + ةلذلا ةزماخ يذلا وشارك نأ َلَكَو
 .ريثلا نم صخا فو وريغ نم وا بنعلا ريصع ِس

 . مترمخ ف ةغل معراكو مخ ءاجو منح سانلا ةريخو

 فاح | نم ةفجلل اكراذملا نم يو .راتخالا ةّميه ةريخإو

 ناوملا لئلا ريل لاا
 نم جانحتال ىرخا دعب هرم كجورت ىلاذازللا را
 .نامدلاب كل 3 كفرغدق ابنال رولا ىلا نا
 رباعكلا رزب ةاعو اضيا ةرمقك إو .فراعلا بدجتلل برص
 ١ يف يا ةريخ ىلع انءاجر ريغ !:نانتعاو قركا قل

 ةروفحلا ملعنال

 ركع ةيالل نمديق نوح ام ريشا | 1ريال
 ف لم ام بيلطلاواةيبملا ةزيشتو مايل نؤكد
 ن هيف لع ام نيبتل | ةريخو .ٌيدردلاو رمخما نم
 ردق ةريغص 0 يفو ةروعملا اهيا 0 سا

 لمرنو لخلا ضوخا نم ا ل
 هج. رع سوس ال كن يضف

 ”أمالخا ىلا فاضي سرولا ضبا ةريثمإو . ىلصملا

 او

 نمدلا

 مع 2 رع مس 5و 0 اذا يأ

 ةساخ ةلدح ُة 0 2 كي سلط 0 ملكوا مسمأخ نم

0-2 

 ا لل لاو يبس 3 ةارملا هب يلطن بييطلا
 علا نم كلطل اخ. يا كرماخ ام اًضيا يو. رقاق
 ١ اكو اهاذإو اهعادظ وازع 0 ةئئارلاو

 | كطلاخ ام يا كرماخ ام ةرّمتإو .اهركس نم طلاخ
ٌ ظ * رازملاك - 0 0  0 

 | ا فصو ُْ ظنت ا 0 دنع تأ راو

 دقت اهي لا ير انك انا هاو

 ظ اهنلطو قلوب ىلا 'ضرانلا عع

 ظ ةعادم كارلا ا ىلع انبرش

 ظ 0 0 نأ 0
ّ 

 0 ا

 | | ني تا 0 َّ 0 د« ريشا برش نمدملا راوخحلا

 د و 5

 | فلا مروع :

 | 0-0 و

 | رج ند ةعطقلا ةرديوشلا 0 تنيطف وبف هب هيب ا :رأف

 دلما زيفلاو .ريتخت ىيقدلا هب نعي يذلا

 ظ ةريهحو. لزاما 0 الا دنعو .٠ نيخ يعل |

 | را 1 هاصا

 ريالا راب 70 اهومغو ةأيكلاك
 يورو ذل ا طالا مادع تالا

 | ممدنع ريبخلاو .اهونو 3 | ةريجنخر 5 ؛ ند هاو

 0 ورع 0( ١ للا ىف

 ظ زؤتم رّيخلا اء 2 كلذ ذ نم رطقب أَي 0 اعد رف لس رتل

 | تيجو .سرفلا اذكو سارلا ةاضيبلا ةاشلا ةرهخإو .رفخلا

 د اهريطقن دأ داري يلا ُ اونا ءازجالا عقن

 | ةباصا نم اردو هك دا قل ةريخ اًهيبف ا

 )أ ريا برش ند دما ريض 0 ديلا 0 50

 عدّولاو لا او برطضملا فوجأالا روخلاو

 . قصملا دّربملا جابكسلا قرم زرنا 2
 ٌُ 2ك

 يح

 بنا

 | عير لاقي اقي ٠ ملاوما 0- ذخا اس م مخي 0
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 نيرذاحت ام ِكاتا رجاضح يرماخ لاقي نا باوصلا | ةنيم تام وا ىغا ضيرملا دبخو . يش َقمب مو اهرمج
 لذخدو دفح نالفلو . ىرإوت ٌنالق رمخإو . لصالا ىلع | .نيدماخ أديصح مانلعجو ءايبنالا ةروس يف ةنمو . طق
 .ةلفغا لجرلاو . ةرتس ّيثلإو .اهرمخ اك ضرالاو كي يلح رلا ديخاءاهتارَّوق ن نكس وحلا ثدِهَحو
 ديبل لاق. ةرمضا رمالاو . رمح نيجتل إو . ةيدككسلاو 4 كسرانلا دخاو .ةلذا ول ةتاما ةسافنا هللا ديخإو
 ُةنظ مدنلا رهخا ىتحَكِتْنلأ | ةّص الا تناك ن را سب ةروس يو . لعاف مسا دماخما

 رباكألا نينبلا ماّينك يع * رح ١ عمسسال وا نوتئام يا نودماخ ماذاف ةدحاو
 ينلا نالفرمخإو. ما لعو ينمو ٍفع ضرالا ةنرمخو دول رانلا هيف نقد + عضومب دول

 راكب ١ اد ترو انايا كلم وا ةيده مايا ءاطحا | ؛اهيمك ةداهيتلاو.زتس ارح ةرجو ةريض وتلا ربح
 تكردإو تلغرفو .اريمخراص نيبعلا رتخإو . ةتسبل | ةكرتو ريما هيف لعج هوو نيجتل إو .رمخا انس انالف

 0 راذملا تسب | أ راإو .ارمخ اصر ذيبنلإو | ارمحر يخي يثع ٌنالف ريخو .ايختسأ ةنمرمتو .دوجي ىت>
 ايما .نبابلا راك ا * ةيناع ةلك قو هدم هلع تاكا عرفت ةمشلاو . ين ربحا ةنعو .ىرإوت
 عضرتسام لك ا هر يطفت ام وهو فيصنلا نيبتل | رهخ * رتخآ ٍزرخم اهألعو اهنيحان زرخ ةدازملاو

 نبرضبو م ةروس قو ٠ رو رمخ 2 ةروخأ ج ةراخ وهف رمخ امإو برغملا قو اطغ 4 هديا ةرمخ ىنعب ةوخخو

 كرايخ مش امو .َنهفانعال ارتس 0000 ع نهرا لتاخ ةرم ءاخع لجرلا رماخو .هدجا مل اهقريخت ريصعلا|
 | .ماهختسالاوب دارملاو كباصا امو كلاح ن ء كر غام يا | ةمزلو هب ماقا ةتيب رماخو . دبع ةنا ىلع ارح عابو عيبلا يف
 0 ءا دفا ةيحللا مل وق ةنمو٠ . مانللا نيدّلوملا ط2 رابخاو .رتهسأ هب رماخو .ةفوج طل اخاتالف هآدلإو . هخرابي مو

 راف َن نحس! ؛ سنئرملا نرال كلذو. سورعلا راك . ةطل اخ رخخآلا ثيثلا رءاخو ةلخاد ٌرمالا يبق رماخو

 ريخ ا عادص رابخ اوه تاز زاب نهوجو قنور رظيل دوسالا بميطلا يلا لوق ةنمو
 ومالا ناورم نب كلملا دبع لاقو .ركسلا ةيقبو اهاذأو مش هيا لج ابل ىف

 رارم اطوا ناف ريخا نم كبجتب اذام ٌيلغنلا لطخالل | كرا كلسم اهرماخي رم
 ' كلك اهييباال ةعابس اديس نك ا معن لاقف .رايخ اهرخآو | نا كلذو . كسما اهطل اخي رمح بدشلا انه طل اخي يا
 اةيمو# 0م ا اناوقم رهخ تع كادت اهرملخم عا كس
 هرتسيو هير وي أم يف يا ساأنلا ران يف نالف لخد موق رماخ اخو . بنش تع رسب ةيعسالا ةلجإو .ربخ ةرماختو
 اع وا بدعلا ريصع نم ركسا امرا * ماحز نم عيضلل لابو داوم شوا هاذا ىلع قفاو هبحاص ىلع
 امو تمرح اهنال* 3 امومعلإو ليقف. 0000 ةيك ورا بأ اييراوتو يرتتسا يا رماع أ يرماخ

 رسبلا نرءالا مهارش ناكامو بمنع ريخ نم ةنيدملاب | رجاضحو .رذاحت ام كاتا رجاضح رياخ لاقيو .اط
 ءاوس لفعل غم بارش لكو تايثكلا يفو.رمتلاو | دصق ىلع اّمإ هيف ريكذنلاو .هَلحم غي رم اكعبضلل ”لع
 اوم ان ى] ناك اخوباطم عبق لاب اريصع كيرراك ١ يوزر كلب 15 ينجولا.:دارا لع دا ع ضل نم رك ذل
 روخلا امنا اونما نريذلا اهيا اي ةدئاملا ةروس يفو .ىهتنا | ةدارا ىلع ةنوثنويو ناكملا ةدارا ىلع .:نكامالا ضعب
 ا اانا ليع نيورجتر ءالزالاف باصتالاو رسيملاو |نعِجرا ثيدحلا يس هاج ام ةلكاشملا دصنل وا ةعتبلا
 يا ل نعلا ريخت اهنال ارمخريفملا تيمسو .ةوبتنجاف | رزولا نم تاروزوم َنعجرا ياتاروج أ مَريغ رت ا

 اهنال واتبرمخاو تهردأ» 0 تقر ضف |ديش دغل لمقو' -_ راروجأ ةلكاشملا ةز هرم ماعلا لدباف ني مهو
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 يكد يلخ
 |انه وضخ اني ينك كيال وادع ا ييدرجا قتلا 0 ظ

 ناز لك ةناف انوفا ىلا اكاسسنا نيت نوكك عراب ١

 نا نكميال نكلو .اريعب لب اسرفالو اناسنا سيل نوكيإ
 لما نيود حتما هع ايزي اك اوفو اننا نوكأ
 ىحن 0 كلر اهبعدتاو دع نكيزل يلا شو ظ

 اناوبح قركيانأ نضع تاق بح
 ١١ لبارخ الوان تح ال نورك ناك نا

 نكميال يتلا فو اسم احلا عيجلا ةعنام اههتيبو .اباتك |
 قدصي نأ بال لب عب اعقل 5 5 ابيوج قدصأ

 «1 ركب نا اما: ىدملا از رش ردا دك رام ١
 اجوز نوكي نا نكميال ةناف :ادرف نوكي نا امازو اجوزأ

 امإ | نوكي لب ّ درف الو اجوزال نوكيالو عم أدرفو |
 *« ةلصفنملا ةيطرشلا باب نمكلذ لكو. اًدرفاما وا أجوز 0

 فالخ وهوا ن .ةلابمو ورانا كاني جلاا سنك

 نيزحل البو اي يا يللا نم غل يع لبواب موق هنمو : ع 0 ظ

 ةجوزال نماضياءللاو ا خجل ابلا معانلا نم
 ةطدمكوا نيط نس زتارلا ليس واوا ون لا

 م ةرجت لفساوا أبيف لسعيلْرشت ظ

 لسع ا ٍنيط نم دوقأرلا لغم وأ ل | هيف ا

 ير جتا وا ةداودلا يرختو جاجالا غليل يذلا والا ادلع عدرا ةاكوو 3 قرت لينغا وا ايف ْ

 اخوادلو

 ىلع فاطعت 07 ةضات رس

 | وا باهل ةلخملا لبالا نمو
 ,رينب زيك اهدار رم 0

 ءتنطع ىتل ِيى

 مك

 جام أهرييسي ن ناريغ نمريست يلاو ١ :يظعل | ةنيفسلاو ظ

 لاقيو .ريغص 2 قروز أهعبتي يلا وأ ْ

 قالطلا نع 01 ْ

 :() لَح هيلخي ىلا الف َلَح

 | قونلا نم ةيحتحا ةركذ أ انالف خ و دكلشف يمبلأ. وقار ةناك ةمّدلا ى

 أاهدساف قالخالا خم لجر + ةلعل ا قوذنال ١١ لع انو يلنما ثوم هيلا + رب يا ةنم لخ انإوأ

 | فاصل 5 ل ثمبنو نبللاريثكلا عرضلا م محا نور ديف ددحأو ىلع َنطَحي ثالث 5 ناتقان وا ةفان واأ

 اعيام لكب يفب اب تيبلأ لها ىلخيو ةل>أو نم 0

 | لوتن ةماعلاو . ةلمملاب كللذ اأو موضع ةيهوت كر وثلا لاقعلا ىرم ةئلطلا ةقانلا اضيا ةيلخاو .نط 5 عرفتي يا ا

 لكأملا ماصصلا 19 ا رمل

 قط اذا تدمم لاقيو .اه درج ًانطيلو اا عيا . هعزن وأ هرج ( ئ

 لت

 لو . ماجللا هيف يف ىنلا سرفلاو . لحما اطر ةيشاملاو
 |حرطوا اًبطَح اهتحت ىنلاَردتلإو. ةعزت سرقلا ف نم ماخللا | ن

 | ةال اذع ذال اخ د ابيف ةعج ةالخلا في ريعشلاو . انْ اهيف | ن
 ْ . اهالخ رثك الخ ضرالا تلخإو . ةعداخو ا ”ةعراص

 مكانا لما ليخاو . للا اط تبنا ةيشاملا ىلاعت هللا
 |لجرلا كولخإو . عطقنا لحما ىلفغاو . ةعزن وا هرج
 بولقمو لءاف مسا لاخلا * نبللا برش ىلع ماد ةاليلخا

 | نم بطرلا للا + ل ي يف رّكذيسو ربكتملا لئاخملا

 | دبع لكك يف :اجو .كالخا جاهتعلق قاب لكوا تابنلا
 ةد>او اال + وع هب 5 7 هنا يا هيدي يف 7

 هيف لمت ام ةالغتلاو. ا هب عطني يام لخط < لما

 أ ريعشلا ويف عضوي روغص . ارجل ةالخا نمو . ىلا
 | مسا ياو . لافم ج.ةنملكأتل بالا سارب ىّلعيو
 0 ا ءآف

 - تبهخ

 ماو ربسعت وأ ضرم ايو لاول

 |ةقلخ وأ ةنيد جخ لاقي كل ادكؤ سف وشل )و "عشنا

 | لا يرحمو د ا رخو َر رم  رويخ

 سلوم يا ة هز 02 ميثم 0 ذليل | عم

 | مونلا ثبب نوك سيوهتلا ؛ يلا رمح

 ا يني : م

 | رح د لا ني ةيوعح ء راف نيخ

 (| ناسلب سيلو ةرهاقلا رهاظب ٌرينكوهو هب ىت

 ْ يا نحب ' نالفو. ةيمار تديسف يأ 000

 ا ا

 تح ادومثو ادت دع تدي حو ديغرانلا تدم

09) 



 لج واخ

 ةلعج يثلإو ٠ تامو كليبسل ىضم ةناكم دع هكر
 0 0-1 لو هكر 32 يوت 555 اًديرف ظ

 عيبملاو يسراشلا نيب عئابلا, لعيو هملظا يال ليش
 نا .نيعيدجت اهكرت أنعيب ع هب اذن هبلا ةضوفأ

 انياخو سيلغتلا تقو سيعلا انلخراننا مثييريرحلا لوقأ|

 . هكرات لجرلا لاخو ٠ سيلباو ميز يبا نيخشل | نيب
 | ةدجو وا ةلعج ضيا ٌءالخإو . غرف ةكلخا ناكل لخآو|

 ناكم هي عقو لجرلا ىلخاو .ىدعتبالو ىَدَِس لاك

 ازيال لاخأ
 لخاو . رم ؟ لعفف ةواخ يس و هب عمي نا ةلأس ياإ
 لاق :ةعمولخي ةلمجن ةعم هالخإو : ةنع الخ ماعطلا نعأ
 نب نعمل دشنإو . ىقعب ىلخإو ةىثلا كل الخ ور وباأ

 0 9 >ِ سوأ
 ارح لئابقلا لأي له لذاعأ

 - ثوملا انل للخا ما توملا نم

 ةنغو ةنلم ليو الخ ىعبةيقلا هل لخإو :انل

 . غرف ةالختسا نراككلا ىلفتساو.هل هل غّرذت هيو .ةكرت الغ
 ىلخخسا 3 ةواخ يف ةعم عمتجم نال لاس كلملا لختسإو

 لخخ“ او. اولخ ي 4 2 عمنجأ ىاأ هب ىللخاو ة*الخاف كلما ظ

 + هل هيل نا ابنا هالختسإو .هياللخ ىنعب كللملاب |

 اخ سايفلاو داش وهو دوبشك لح ج لعاف مسا يلاخا
 ةيل انا + ثااخأ ج ةبزعلاو برعلا اًضيا ىلاخإو ٠ ينك

 5 90غ ىعف هي ىلخأو مالخأو هيف ما

 انل الخ ما يل

 01 عمجاو قنلاو | ةالاخم احا نم ظ

 دنع الثماو .ردصم ةنال كومو اركذم

 4يسفل يف وا مسجلا يف ضورغم ”موهوم يادتما نييكتملا

 .م وهوملا هذعل هيلع قيطنب و مسجلا ةلغشي نال ع

 .موهوملا غارفلاو موهوملا دعبلاو نراكملاب اضيا ىو
 | دنعو لغاشلان 0 يلاخحلا موهوملا ا ١ ةلصاحو |

 ا مئافلا جراخملا ْ دوجوملا قل دعبلا وه * يكل صم

 ظ جاف مومو ئدنكلا ب ينب نم نط ةوالتكا 4< 4سفنب

 ظ هده انا 7 ايف رمل ند ئ .ريبتلل 5 500 0 0

 الدر نا كللذو .ةنم رب يا ةوالخ نب جلاف
 نع هب ىتكب الَثم راصف ةنم أ ٌربتف قرلا موب ىرسالا لتق

 اةنمتو .ثتوملإو ركذنلل ةيل اخنإو يلاخملا وّلؤلا * يرببلا
 ظ غاغيكنب قمنا ةاج يف يبنتملا لوق

 0 : م در ف رعأ تللزاف

 قزالا ن ولع سأبل نم اولِخ
 ْ ناكملاو ردصم حا 7 0 3 سأبلا نم 3 ع يلا

 بيرطلا يأ 4 وق نم 5١ تا ا جلع رلأ هييف يلبي ي ذلا

 ٌيدسالا راع نب ردب ربمالا يف

 يف لظبف
 5 ال ةيءم هفوخ ل

 هموق نم

 010 بابس و خاو
 ظ 5 نم 31 هال لازي الف هسفنب ولخم ثيح هازنم'

 ٠ يف ةينبا قو زوردلا تاوّلَخ ليبفلا اذه نمو .توملل
 | ٠ةدابعلل منم قلاقعلا اهب زفت ىرنلا نع ةلزتعم عماوص

 ١ راج نا يأ

 هال * ةيضاملا يا ةيل اننا نورذلا ةنمو. يللافملا ثوم |

 لاقيو :فيثكلاو ًاضوتملا ةنمو . خرافلا ناككاو ٌردصم
 رعاشلا لوف ةنمو . الخلا تيب اضبا فينكلل

 ملاوما نع سانلا تلأس دقلو
 دانا تهب ىلع يفولدف غو

 | وب ادرفنم يا .ةولخ ىلع هلك ل افيو ٠ ةولَخ اهنم ةدحاولا

 || ةلزهلا ريغمضعب دنعو:ةلزعلا ةيفوصلا ضعب دنع ةواخكلإو

 | لاقو ٠ مهيب ناكن إو سانلا ةطل ام كرت ياَتلا ليقو

 | .ىلاعت هللاركذ نعالا ساكذألا عيمج نع ةولخملا يمل اع
 ربو زعلا نميز ]وخلو هليل نت دلوملا دع مواز ةليلو

 رعاشلا لوق ةنمو . وسفنب ةدارتنا ناسنالا ةولَخو : هيلع | ىّقأ ك كةالخ 0 ةشوا حل هيفا سلا ل8 اكمل
 ”عوولا نيلج عم: تح قاتنالاب ولع | |!ة] اني كتان لأ "هن تولختاذا:كلرنم يا كئايلا

 هد>و ءرللا سولج نم يتلا 0 هنايب ف ةةالختسا نا ي ١ مذلا ضرعم يف

 | ةّيضق نييتطنملا دنع وللا ةعنامو . الخ ردصم َرْلحلا | درفملل لرعتسي ارب يا 2515 ةنم انإو . اهب «وايمتسا بجي
 0 ريدا نسعحو 2
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 واخ

 ةلدخإو. ةقداص ةللاخم ةملاخو. ةرادخا ةمّلخ - لخ

 * اضعب ةضعب تونبال يذلا يوعسملا م ' انا * هرانخأ

 اهسانكو ١ ةيبظلا ضبرمو بحاصلاو قبدصلا ملا

 ةءلؤملا + هامل مالخأ َج ةاششلا برن منو منقفلاو ْ

 90 ! انجل * عاتر يا ةلخ ليان للا ثنومأ |

 هي بلا كلذ مر قبلا يلا لوقةنماو :٠ ب عالا ادأ

 مدانم 5 رملاخم كو :

 غدومو ات 96
 ريا م رت نأ نش مااا ح س ظ

 0 «يلخإو دارو ىلع ء قثتنال ةيشع 1 هدفا ولت ظ

 اًيوملخ تيعر لوقن|

 ساب ل خف سوبا

 نوكي قرمحو ةراص ناب رج خللا جلخ

 ءاف ءافرطا اكُةَق رو نيصلأو دنطات ارطابأ |

 1 ةيشخو برعم ئسراف 0 ضيبأو ْ

 0 هرهزو

 رعاشلا لوق هيلعو : عاصتلا ةنم
 يتسبو نافحلا يف دهشلا عطي

 ا دخلا ءاصق يف تْدفلا نب
 ةفاحخخ نب نايف لوف ةنمو٠ خالخ 2

 اجتاولا تضف ام اذا ىتح

 اجنالغلا اهبالح تّآلمو
 ناضل * ةغل ابم خخ ديدج قنيقنولا لوقو

 ةفارواو عارذو عفنرب يي دنهو يور ثابن ناختل وتو
 - ف ديدش وهو: يهذ ةرهزو فرق قاروأكا

 ا 5 0-52 5 اهل 2 ناكل الي

 7-0 - لجرلاو» . رفص 5 هيف 0 6 ا

 نع ءالخوا ىضم 9 غو تالف د الخو

 00 روق و

 . لعفف ةولخ فيس هب عفجي نا هلأ ةوَلَو ءالخو اوَلَخ

 واخ

 انأ اول اق مهنيطا.ش ىلا |ولخ اذأو ةرقبلا وو هيك صو
 ياك عم ةياهالا لبق ورزجطسل حن امنا مكعم

 هايل اب الخ ةيدعتو . هللا عم ا لالا ط

 هيسأنب لجرلا الخو . ل اعتسالا ُي رثكا ىنغللا اذه يف

 ةباق راينطا ةلاب الخو .هل درت رمالل الخو . درفنا

 ةنمو . الاخ راضو هل غر ناكملا هل الخو .حارتسإو
 0 يف اذع تذذتا ةربنق بظاخي لئاو بيلكل وق

 رجح قربنق نم ركللاي

 َّى ءرذصأ ىو يضيبف حا كلل الخ

 | لوقو .ةقراف نزح الخو . ةقرافي لو ةمزا ناكملاب الخو | لمن
 || .واعف ىلع ُذلا كلب ىبلب ال يا ذ كالخو اذكل عفا

 ءاظقرلا ةتماقم يف ٌيريرخملا لوقو
 هيصخ لظّدنم رةعباذ الخالف

 اهب ىقانسُي ةلكالخو .أعدلا نعم ىلع لاز الف هب ديري

 اًديز الخ موقلا ينءاج لوقل يو اهدعب ام بّصنُيو
 كناك لعانلا اهيف ريضتو ًالعف اههلعج اذا بصنلاب

 يون ٌرجتاب دبز الخ تلق اذإو . ديز نم موقلا الخ تلق

 اهل اردصم العجي مهضعبو .اشاح ةلزنمب رج فرح

 هيام عي هْواخ لاح يا اهب ىنفنملا ىلا

 5 هولا ةآج لوف ابوصنم الا اهدعبام نوكي الف الخام ءانإو

 ير ذضم اهيلغ ةلخادلا انّ ال طقفأ بصنلااب اذيزالخ ام

 فورا ىلع لخدتال ةروكذملا ام نال ًالمعف اهنوك نييعتيف
 يو اه ةلص (الخ يا ) اهدعب عقاولا لعنلا نوكيف

 مرأخ لاح اوةآاج تلق كناكر دصم ليرأت يف ةعم

 نم نولخ ٍسمخل ةنلعف ل اقبو .ةنم نيل اخ يا ولي نم
 عبرال لاقي نولخ تايلكلا يف لاقو . نيض٠ يارهغلا
 ب 37 نال ةنم ةرشع ىدحال تلخو رهشلا نه نيضم | ن

 نبا مامالا لاقو .ريثكلل ةنلاو لباقلل قل و
 ل اقيف اهتمسل ىلايلل اب( خيرانلا) خي ب ليهستلا يف كلام
 رشعلا ىلا نولخ مثاََلَخ ثرهشلا نم تل البلا كنك | د

 رشع ىلا ةنم ثيقب ةرشع عبرال مث فصنلا ىلا تَلَح مث

 . سكعل ابو نونلا ةاتلا فاخت دقو .تيقب .ةليل ىلا نقب

| 
0 
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 لاخ

 اا ةناكلا

 0 | اهتوهشل اما سفلل ضراعلا فالئدالا ىف ٍِج للا

 يا سلا ىلا وب عدت لا لكما و“ هيلأ اهبل

 "قال هنلض ضيا عا .ةقوتلا ىلا وعدت 39

 نفج.ةلقلإو ؛لضرالا و .ةئوطم ةعطق ةمأعلا دنع هت

 حج ةشوقنم ةدلج لكو كربلا # ةيس ريظ ْ نيك ريسلأو

 رعاشلا لوف نمو. ووو ضوحلا يف ةحانلاو ةاخالاو
 العو ةنيفيك عدلا ول 04 اللخمد كدلتق ف ٍ نأ

 هلك ماعطلا 0 قمل لاخلا ةدحاأ ُف ةللؤكإو 5 ةأماو

 جرضم اهب نكب ل ضرأ لكاس او هاني

 ف نك الاضونلا ةقادضلإو هب ةبحإ !و ةليلخلاو 10 ظ

 ةلوُلُملا مسالإو . لالخ ج ةراعد وا مفافع يف نروكتأ
 ام دنعيوةّبحلا نم صخا نيكلاسلا دنعةلخلإو.ةلالخلاو

 ّندو مثو فو وه لوقن عيجإو دحاولاو ىثنالاو ركد
 نيل ليلخ يالفا كلوتلا دشن كانا ةيضحل ْقلْخأ
 رعاشلا لاق .ةل حلاو لا

 لفي 1 كليلخ ناب ادي ج يلح اغيل 3 ١

 ريقيلا ا # قد هلق العب لالخ ىلع 3 دقو

 ةاولُخلا * ياخ لباو * أخ زيعب لوقا. الا قرب يقل ظ

 الخ 3 صخخلا ىت ةيدصلا لولا رم اما نم 5

 .اهعكأو ةدوملا ىنصأ نموا قداصلا ليلغل او ا:نالخو |

 مهربا ةنمو .ةتبّرج نأ دعب ةتقداص يذلا ليلا ليقوأ

 .ىلاعت هل ةفادصلا صلخم ناكف ةنمتما هللا نال ليلخملا|
 لاملا ٌلدخملا ريقفلاو مسجلا ّلبخلا فيحتل ا اضيا ليلخماو

 رمان ب مره يف ريهز لوق ةنمو

 |: ةطاطتماوزئنلا ادا لا اكيا هلو اى ابكت ق

 : |فيسلا نتج اهب ىقعي ةناظب وان مل اب ىيغللا تنيللا

 ١ ةقداصملا نأ ةلخكإو هج يناثلا عمجو نلالعو للخ

 اةعيستو ةتبنم خرعلا نمو 0 رج ةلحكإو . ةراضلالا

 | لبالا زبخ هللا لافي . تابنلا نم ةوالح هيف اموأ
 ريظن اوه يا اهلل ضمنا لاقيو. اهتيكاف ضماو

 ا لياخلا 37 ةليلخلا 4 ذوفنم تبوفشم يأ 1 وثوا 7

 | يدصلا ضيا لو . بوبحلا ىوس اع باقلا ةيلخت|

 نم ٠ لخلا ف عقني راما نانا 0

 ةرارهب

 للخ

 مرحالو يل ام ٌبئاغال لوقي
 ميك فكنب ورمت دوا نب نهرا دبع وبأ وه لياختاو

 نب دأ ينب نم رطب مو ديهارنلا ىلا ةبسن يديهارفلا

 ةفراضتلا ىونب ةرضنإلا قم ةلادكلا 3و4 ابتززعلااراغشأ

 ٠ راد نم عمسل ٌنأكو . ةنلدخم تاوصأب قزاطلا قد 5-5

 لوالا 3 ما فه راد ندو قد قد

 ظ وأ )وف فاسو اتا ىح 3 يك علب قلع

 06 توت 0-0-0 ىلوالا دي ١١ ناف .ةكس لبجر بط

 .قورغم دنو ةعبارلاو 5 خومج دو ةثلانلإو 1 2

 1 اقل الا قكش ةلصافاةساخاو

 || .هلظنل ىلا رظنل اب اًقزح نيريخالا يف نيوننلا رابعا ىلع
 | ناتف شميل ليلح ليو كفناوا كببلق كليلخو

 | ىه يناعملا لها دنع لالخإلا * لئالخو تاليلخ ج
 ا تلوح راك زرصإ ىغاضقانا ظنللا نوككنا
 ئر قبلا هبات كب هلا 00

 انف تنوأ م ليما رضي ا ةودنلب قنن

 اداوم عم[ اج قد 3
 نم ٌريخ قيحلا لالظ يف معانلا شيعلا نا ةدارم ناف

 | فاو ريغ ظنللا ناريغ لفعلا لالظ يف قاشلا شيعلا

 ظ مدعملا َلَحألاو . هورككا زاجيالا ليبق نم وهو .كلذب |
 .وربغ نم رففا يا ليضنبلا لع ٌلخا لجرو .ريقنلا

 ظ . لنعلا 3 رااو ريقنلا مدعملاو شطعلا ديدشلا لو

 ليلو . لما ىعرت ةلئخم لباو +٠ مقسم ريغ راو
 ْ . للملا يف خقوم لم راو: لع يو لكما عرب يذلا

 ضم .كلذك ةلخم ؛ هاا مدعم لم لجرو

 لرش مالو .نضمح اهيف سيل هلل ١/ ةريفك لع

 شو. .اهوحنو خاوكلا

 لوقو ٠ لوزهم لولخم ليصفو ٠ تروس ثموقثم يا لولخم
 لالخي ةدودشم يأ ةلولخم قءابع وذ وهو ىررح ا



 كسعو .لعاف مسا لاخما + ةيظنناو ةذفن عرلاب ,ودعلإو
 2 املا اه رد للعلا * ءاضتم ريغ يا لا

 ىهو (ر س ب عجا و ساو رضخا اذارسبلاو رم

 لتام و ٌيايفلاَّل اخر دصم ٍلالخماو . مهني يا هالَحَأ
 اذوعو كانسالاو للك امو ..ةلخأ جاب 0 0-5 ب يا ْ

 نيب ماعطلا يبو عضرب الا ليصفلا ناسل هب لعمجي

 سايدلا لالخو . نانسالا

 رايدلا لالخ اوساجت ليئارسا ينب ةروس يف ةنمو .اهتوببأ

 .ةامل جراخم بامل | نم لالغاو . مخ يا الخ دق

 :ةلام عي دفنا يتضلازكب نأ ايل لالا وذو
 نم ةيفلخما ةهجا يف دفان بسن ءابطالا دنع لالخماو

 ليسيف موب لك ظيلغ ةطيخ هيف لّمجي قنعلا|
 لالا فاننا سيكل 3 دحلان تو
 و ةضومع ا ىلا ةرعط ريغيف واح 1 ضرع ضرع

 ةثلشم ةلالفملا # فعسلا لالخ كقلطتلا و تاتا

 يف وأ فافع يف نوكت اهيف لاخال ةصنخلا ةقادصلا

 ٌصخا يشووب لاختي ٌقيقد دوع ةلالخمإو 0

 يريرحلا لوق ةتمو:ةدحاولا لعاضت اهنلالذل الخلا نم
 فخ تنم ةلوافلا دل ةاكهذزي دن
 لالخ بدلا نم بلطي ام يغلب ةلاخكإو. ةلالخماك |
 دنع اهنم تلي امو نانسالا نيب ماعطلا ةيقيو فعلا ظ
 يا خو اخو ةنل الخ لكي *”نالف لاقي . لختلا
 ا ل وهوا لاا ذا ناس كول جرا 8

 ضم امو ٌرددم لدا »# صرملاو لخيل ا

 6 ةنم ةفئاطلاو ١ را نم وا وريغو بنعلا ريصعأ

 ذفانلا وا نيتلمر نيب ذفانلاوا لمرلا يف ذفنب قي كا
 افرك لغة لاو كرا" لي ارتملا لمرلا يف
 | |اضيا 0 .لآلخو 6 َج 0 يأ ةّيرص ى عفا

 قنعلا يف قرعو يلابلا بودلاو مسجملا لئلا فيغلا|

 ب او ريطلا نم شيرلا لبا ءافلإو افلا 00
 3 ىخلاووشلاو د رب

 ةيفاعلا ملس ةنال ريفا ن 3 لذا يك اك رو٠ بودل

 ةدش ىف
 ُي

 نع امو اهدودح يلاوح ام

 زك هذنع امال اني :نانلا 3 انين ردا ل طر قفا 6

 يريرحلا لوف ةنمو . رش كالو ديخ يا ٌرمخالو

 رعش تربرخآو دوب اًموق داطصأ
 رو ًالثع و ًالتع تاع د يعل

 ع افا وبدا بلا هيه بركب دقو
 ليف الو ينك ا رح الو لح هلام اق «تاينتقملا
 | هس الو مصالي 151 ةاوهلو دخولا
 | ةللعان لاق .ةانغلا مدع نع ةبايكررضلاو عفنلا نعو ٠
 |ملااديفل ظرحل يار ذوو دير نواز جنالو لح
 | وتضويحل ٌلخمإو اريخ اهم ذلل رفخلا لعجت مهضعب ورمع و بأ

 |ءرفلا لمج مظبو : رخالو لخ كنااامأكوقيف ارش

 ظ لذ يف رمالا اذه نم تسل نولوقبو . اًريخ ٌلخملإو اًرش
 ىهام لاقيو.ٌرشالو ريخ يس ةنم تال يا رمخ الو

 ظ 2 00 :نتسو ضاخ مطب ,ا يار خلو ل

 + ا # وح ل ملصباال ع داق بقول
 1 1 عر ل هنا لاقي. خاج 0 لذكاو

 ىا صاح ىيدصلا لاو اًضيا لو .ةدوملا

 ظ .لالخأ جادودو الخ يل ناكل افب دودو عمالا 26
 | كلاذ راجثا نوكنع ةيانكةحالفلا بابرا دنع ُلخمإو
 |يف داسنلاو نهولا لكما * ةهسلا كلت لت ١ ةاعكلا

 اولا هب قرفتلاو راشتنالاو نئانلا اف ةقرلاو رمالا

 ظ ف 3 .كملا جراخت بامتل | نءو قيقا اع ب 5

 |فالخ اًطقملا نال اطقم نم ةعا لكتملا تايلكلا | ب
 وريغ قو قف عقب 0 2 26 عفاو دو تاقضلا نق

 صلاخ

 ظ انلفانو 10 و اهني ذل يف للا

 ظ اغلا كو لح ةجيلاو :اًضقن ىسيو اهيلع ةلالدلا

 8م يلا ءوقلا لك وهو« ةلخ ةدحاولا نانسالا نيب

 | تعلو لما نم ةقئاطلا مما +« لَا عئاب ل الا
 ةلمرلاو

 ةضومج الب ةريغتملا وأ ابنهم ةضماحلا وا رفثإو ةدرغنملا

 دعب ةيل اننا !تاسنالا هك فيلا رااو :لخ ج

 قاع نااقعلا هبنبلاو لاخلا هباء فال 1و

 ىلع ةطفاغل هسا لج كدا <بيللا تبلل لاقي .هتوم

 6 را/



 للاخ
 للاخ

 5 راع ارث ايف يا يا ةناخ ةنلخ ةباس لاقي. لا ثنو ةقلخاوأ
 . ةاقلرلا قلما *« ةغل املا | غيدإ نيلاؤهو 7 قدام
 كليلقلا نيتي زف قولت« ةاقنز ا واخ ةأرما لاقيأ

 * كم 5 نارفعزلا د نم ِهئازجا ظعا ن :رال ةرفص ويف ”عئامأ
 ىه لاق ريدجلاو علا ىلا ةمانلا نيلخلا |

 ”ةلخأ موق 4 ةنفوا 0 يوب ىادي لج

 3 ردا ام ىنعمب ةقلخا ام يا انك عشا ١ نالغب

 اليدشلخ ةنعم نالوا وج ل انما دا رحم قياو
 قأرما يف فيصأك تافصلا ريغصت قفلنال ما نال ةاهأ
 ناو يدا نيو معا نزراعلا نينا تل ١
 قلك «يواننالا وما كلا نيوقلا اوم ماعلا ظ

 ملح م لافي ٌعاهبلاو سانلا نم تاقولخلإو ةعيبطلا|

 سي قئالفحلا لكمو يريرحلا لوق اعهنمو . قئالخ ج هللا |
 ةةيلخ او. عئابطلا ةنافلابو عربات ىلوالاب دارا ىئالخلا ظ
 رطللا رثا اهيف ة ل ةباحسو 1 ةعاس سلا! ضيأ |

 خيرماغلا ديلا ]وقى
 اداب ا اوسلا ١

 لدبجلا "يصل املاوخ تنبث ِ

 ردجالا قلخالا * ةقل اخ عمج فو سلملا اطابج هب دارا

 خلاني مانا ىتالللال ناعنلا وو ما وراي

 ةيمصم ةآسلم ىا هاقلخ ةرفعو تّصم سلما يا قلخا
 ناشبش اجلا نليخلاو ءالفض فاتك
 مؤلتضعو مرلا يذ لوق اماو .قالخالا مركلا ىلئخلاوأ

1 

 هلأ لت كن

 .نّيل اذا حدقلاو سبكلاو 1١ وا ةطب 0 قلخلو .كليلأ
 يا تللذلو كلذب ة .ىلتلا ةمات ةلافع ةغضمو ظ

 3 ابهلئاق ريع ىلا ةلوغم هيلا ةقو 0 ةينيضو . را

 ةسالملا ديدشلا ىلولخللاو
 | نم ريبكلا لجرملا نيام

 نيفالخ 35 يأ 1 2 ءلأ

 1 ماا ا 5 ا 1 الأ لخ

 ِه مه ةبرعم قرطاج

 | لالثلا ١/ هيف لخداف ةناسل يش 02

 ص د 0 تاع داف لغو لالخ اهايا كاش

 اهتلاوخ *رطملا آم كس: ناصلا ةورذب تالف قئالخإو

 2م فاش قلخ أ هب دار ا محد ضبا كللهل ْ

 . جانحا هلا بد دخو غاز ةلفعو ٠ لزهو صنخن ةمحلو | ةبقث ّه

 هيسفن لع هيبفرط 1 01 ملا ىلع ردثيو عشا

 م 0008 ذأو جان 50 ىلع ديز لَو

 لا تلح * لزهو صقنًالوُُحو ااَخ ليو لك ةمحل
 | ريدكعلاو . تدسفو تضه كاك رشالا نم اهريغو | قل

 قه ةفصو سيلا لدا اهلعج وفحلا للخو ضاع راض(

 يعامل رقرج يس ةلعج لحلب عشا مث سمشلا
 | لازا ةنانسا للخ .وءاهتبب كمل لاسا ءوضولا يف ةعباصإو

 هذاطلا ونال لاق . لخ ىعمب هتاعدل ىف لاخو .اهتلالخ

 تا يس عع علل ادي
 لاخاو رحاص ِر رز أ

 ةق داصاّدوذش نفل 1ك ابًالداخو هَل انعْهَل اخو

 ظ ةلبا نالفو. أذا مليا تع رالالخا م ونلا لخاو كك

 | باغ وريعو ناكل اف رع ابو. اذا ىلا اطوحا

 | هل ةنيع يذلا 4 ةعضوم ك رت زكر سرافلإو : هكرتو ةنع

 امل ايها اهي ندا لاف وعدل اب ةكاول | .نعمالا

 .ةدسفإو هبف ءاسارمال اب لخو .هل يف م لجرل ابو .اهيف
 ٌيرارحلا لوق ُةنمو

 يتداخل يؤتسم يناغادا كو
 ا تكالحاال هادا ابو

 أ هللا كّلخا الو ٠ جانحا لوهجلا ىلع لجرلاب لح
 اب ندا طا ا بعل اية كو حانالا

 |لخد النت مىنلا لغو .اق داصت الاخت ال اختو . لولا
 . هيف ذنن هيف ثلا للختو .هرايد لالخ لخد وا مهب

 ةبلط بطلا للختو .اًماع نكي لو صخ رطملا للتو
 .ىرخا رثا ةنعط ةنعط عرااب انالفو :فعسلا لالخ

 اا م يا وفر ناسا يني قل اهل واما ل زاك لاو
 |.ًالخ راض ًالالئخا ريصعلا ٌلئخإو .ُتلَتف ةلالخ يف
 الطلا لنج ون دعي, الو .ىدعبب الكب اباهجت ومخلاو
 | اتلاف اذ ثتامتح !:نلبالاو : نمو. نمالاو . لخا هذا



 يأ ةيلوعنملا ىنعم ىلع سانلاو ةرطنلاو ردصم ىلا | ءاسكايوث ةفلخإو . قالخب كاذو لأ ذنلا نع 4
 |ةداعلاو ةئرمل او عيطلاو يحل او الو قلحمإو . نوقولخلا | لجرلا قلختو . ُارتفا ةقلئخإو كلفالا ىّلختو طن
 | نيرخآو عفان ةءارق يف ء ءارعشلا ةروس يف ةنمو . نيوللإو | نم ةليعتسا يا ةناكيسفل» يدب ناقوخ قرا ابد
 0 يو الحال 1 .قالخأ جيو الإ لح آلا اذه نا رعايغلا لاق ,ةنيلكف تاك دل كب نا

 | بيذهع ةنومس و ةيلعلا ةكحا عاونأ ن هووهو ك ولسلا | ةليازي 1 كواخ ةماركلا هيف

 ينل | يف ليق قلخا ةمونو . اضيا ةيقلخملا ةكحلإو قالخالا لاك الخال اب ىّلختل ا سيل ظ

 ٠ ليقالا ناطبشلا ناف | 1 ةزنيئ اليا باعا قالخاب ىّلختال وق ةنمو . هعابطب عيطن هقالخاب ىآختو |
 || .رصعلا دعب مونلا قمتحلا ةمونو .ىتضل | ةمون قرخما ةمونو | يف قلخنإو .طقحت ىنعمب ىلخت لوعتست ةماعلا . هيفسلا

 ظ ىه ا؟ةدالبلاو لكلا ىلع لدي ىتل | مون نال كلاذو | باحسن | قلولخإو . برعلا نير ويسرع قّأَح ةعواطم

 | ءيثلا عضو ليبق نم راهنلا رخاوا مونو . قرخالا ناش | ىوتسا مسرلاو .رطملاب اقيلخ راصو تسوتسا اقاليلخا

 0 | فرح ةس لاو . قمحالا ناش وه ا؟ هعضوم ريغ يف لاعفا نماضيا قلواخإ 5م ٠ ساما سرفلا ُنآمو. ضرالاب

 لورد عنان قدنبلا ,امريصت اةكلو ءانلطل) | نولوتي « يعورتس ليحلا عوقو ءاسرا وصال ةرانلا

 4 نم زحارلا ٌريغف. تك يشل ركف مّدقُن | تفلولخإو . رظمت نا ىسع يا رط نا ةامملا تقلولخا

 (يذلا رعارلا اذكو .اًقلَخ نوكي ال ميلحلا 5076 انلا رفاملا لوف وكامل |

 اذأ ليل اكلم اواويس ةياقللا نر 08 نك الخ رعنر ىلع ئوقو اذام

 ا كاب ا ميظعلا قلخمإو . مركلا لواح| ٠ معتسم راد ىتلولخم
 .ةيكلاب ىلاعت هللا ىلع لاو تيكا نس ارعالا | هتافص يف قلاختإو .ووحنو ميدالا عناصو لعاف مسا تل اخحنا

 | ةبجو قاَح بوث ل افي ثنوملاو رّكذللل يلابلا ىّلكمإو | اذإو . قبس اثم ريغ ىلع ركتبملا ءيشلل عدبملا وه ىلاعت
 تناكاذا قالخأ تبون لاقو اكافاخو قالخأ ٍجْوَلَح .بناذكلل ىرتنم وزر ذنملا نعم ناك نر اسنالا كا

 مهنا كلاذو .:قالخأ باث لاقي اكداكوبف ةيقواخملا | يا نيقل اخما نردحا هللا كرابتف نينموملا ةزوس يفو
 . عما ظنلب ةنوركذيف ةيلابلا هئازجا ةعاهل تعنلا نولعجت | عز ىلع بم وه وا نيعناصلا وا نيرّدنملا نسحا

 تاوداللب واح وف 6-5 ايل ابةضعب ناكأذا كللذلو | ةروس يفو .نينملا نمرفاولا بيصنلا ىتالَتلا *نيعازلا

 ثنو قلما *رطملا رثا هيف ام باعحل ١ نم ىو | ثيعبلا لاقو . ةرخالا يف لَقالَخال كئلوانارمعلا
 رص واف ه4 منال ىبل 0 7 ع قلخالا فلنيرحجميا

 ل ىأ قى ادق ل ٍشوارس زد ال مضو هيف مط جئابب 5 تبّرَق نإو سلو

 4يياوح ءانلخ ىلع ةشرص 100 ةيند- وريغو ريعبلا نمو ريس !كاغتبا ينيدالو قالخ

 + اهاوتشم ةيبجلا ىرمو .ةنطاب زاغلا نمو :هشلما يا |ةدويحلا هل اعفا نم:ناسنالل قالفلا تابلكلا يف.لاقو
 ِى يا ةفلخ وه كالسم يف ةلوقو ب كيكرلاب ةرطفلا ملا ىلع ربخلا نم بيصخلا هب داري دقو .هل اَهلخ نوكت يلا

 ةقلذلا ارت ُُ العلا فلئخأو ٠ يدا يف فاح قبرط ِ 2 وأ د ىقلخ ةناك ناك ةنحتسا ال. ةنال قانعسالا هجو

 - لكشلا لبقو .نوللاو لكشلا عومجم يف ليقف | ةروس يفولوقب دارملا وهو .ِهب ريدجو هلينب قيلخ ةبحاص

 قلخ جامهعانجا نم ةلحأ 37 ايفبك ليقو نوللا ىلا نم بارض قالخإو ٠ قالخ نم ةرخالا يي هل امو ةرقبلا

 ' رطل اوشا ةيوعسملا ةباصلا ةنلتلاو ةسالملا ةقلكإو | * سلمالا قلخلإو .٠ نارفعزلا هئازجا ظعا بيطلا
 : لا
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 قاخ تفلخ

 : تور ثيح ىف 7 قر ام فكل .كلذك |

 قيلتنلتعو + الخمار كش ناكمو قيرطلاو ةلجرملا ةنلكلإو أ
 رابط وز هقناوملا ثنع هنااا ور ىسابلا نرتب تيحا
 رعاشملا لوق ةقمو|

 ري اةع فاجن كانو

 هيلذاع فلاخو ينعواطو : ْ
 ةهبلط لاباقملا فلا ةايطالا دنع فيلاخْلا بناجإو أ

 فرصنتف هون ةداملا هل امال ةنم ص ميرا رصحلا

 ءاديز ىملا ةريفلااخ داك امكوضعلا كلذ نعأ

 واد افلا ذيج كيلتللاو كلاما نم نودصتيف |

 ديدملاو ليوطلا ةرئاد يف نييضورعلا دنع فايبلا ظ

 ةيساؤملا نيب اهئازجا فالئخال كلذب تيس .طيسبلاوأ

 5 كاع افلا ىاومق لطالما
 نلعفتسم ني طيسلاو + قلعافو نتالعاف ىن:ديدلباوأ

 نييعيدبلا دنع فلدخلاو فلنا عونو .اضيا ناعافو|
 ىلع اهدحا حربي مث ُ نيحودملا ناب ركدملا ئواس:تر 0

 يا ل يع حل 0 ظ

 ديرشلا نب ورم اهيبإو رفح اههخا يفأ
 اهو البقاف ٌةابا كراج

 رضحملا ةةالم ٍنارّواعتي

 : اي 5ك ازرب دقو اهو
 ركو ىلا اطح دق نارقص

 لون نا ىلا |
 ةيواسي نا. ىلوأف كوأ |[

 ربكلاو نسا لالج الول

 حالطصا ف تِلطْشإو د ةاممثال ىتا|
 ؛؛ناعس ءلأ راها ند تنوتيرلاوتويلا ىوسام ة كاملا

 قيما صارسلا
 او .ةاتمإو قدحالا تفي - فيلخ

 لا يللا + اه ىظعلا وا ةيهانلا فتللاو

 هم

 هلوق يف نيتغللا عمج دقو .هيدل يجو ربكلا ةلالجم دلاولا تضف مث مثلوا | اهني تواس اهناف

 ى ١ هات فيلوقسملاو : لاوعملا مضعإ دنع فواخلإو

 .كلهبجو تنلخا فلئاسلل رطوق هيلعو ايد يفانلا فنلخما ُثِإ

 ف 2 حيف ةئلؤلإو ةانفلخلا - 7
 ٌةردَق 5-0 يَ ةفاخ ميدالا قلخ

 ريهز لاق .هارف ليق ةعطق اذاف ةعطتقي نا لبق و

 علو تلح م ىيرفت تنل

 يرفي ال مث ى 53 اخي موقلا ض

 ال كيرف الا بنا تام *ؤنإلا فسوي نب جالا لاقو

 12 ةطدبإو اهوا علا قلخوب .اسئيفو الا ثدعاو
 ةروس ْ ةنمو٠ مارتفا كلفالإ قلاش, 0 اثم ريغ

 رعاشلا لاق كفا نوتلغو 1تيركسلا

 هأيح باّذكلا بوسيل ب نم يف - /

 هليلق هيف ىليُغ 1200 قلخي ناك َن

 ةوفاو .ةسنم ريو .الكلإو نو أم علا و
 ةفالخو قول لخيَو َ اًحواَقَلَح ىلخي ثلا َقِلَحَو

 | . يلب َنلَح وو َقَلَخو قلخو بولا َقلَحَو 0

 ظ كلذ ويقر د نم ةناك يا اًميلخ هل ن ناك ةل خلا ىّلَحو

 أ اهتلَح َج د - ةأرلل كلا ءاباعتوم ىرثو
 |لاق .هنيل حدنلاو . هاوس دوعلاو . قولتكلاب ةبي لم ةقَلخ
 احدق فصي هب رعاشلا

 7-0-0 1 اذا ىتح ةتئلخف

 ماما نتكوا قاس همه

 ظ كالا وغل اهل اغا : نادح يلخب مرش اعّدقل انعم مهل اخو

 | ىدعتي .انا ةتقاخإو قلَخ ثدوذلا ىلخأو كعامل خو
 ا ةليخد ّلع ةتعلطأ يقجابيد هل تقلخأو : اطيب ل

 ||ىريرحلا لوق ٌهنمو .يندك نم فكنتسا <سذلا يرمأ

 2م لذبا يا . يتجاحي هبلا حوباو يججاببد هل قلخأ

 ا َىلذا 520 نهو

2 
 لوني نا ىريالر قتفا اذا يا ههجو يناج هينجابيدب دارا

 ازال 3 زال ف قا ليعساف .نمانلا لاول ةلت

 ه ص 2

 هيتحابيد قلع نأ

 أ نع دل هنجاميد لذي نالفو, تح رافي القوا



 ةلبقم نثوحولا فالئخإو ريعشلاوٌربلا رم فاس
 ١ ريخا ا هلع افضل لو اليك اا منلخ ىلعامو ة ,دوأ
 دعإ قرو تابن وأ ِرْغ دعب جرخي رع وأ درإلا لاق
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 02 تق 0 8 كدعل مركلا هلك 2يش اضيا 0
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 يناا ثدإوداإو مهلا ةفل اخ هلها نع باغ اذاف اويل

 جو ا اعطلا رم نانسالا تريب قس امو فللخت
َ- 

 0 لو ٍتمبن كعمل تبني تبواو ٍتفقو دعا تقوو

 .ئضاو ةفلاخغإو ىل لا رخآ 1711111

 ناكادإا نافل لاقكأولا# ابردمرا ناتو ليلا

 رخالاو نضيبا اهاذخا وأن اريضق:رخنالاواليوطا اهباتكلا

 .ةفلخ امف اعمتجا نينول لكو .ةفلخو فالخا ج دوسا

 سانلا بهذي ام دعب ّىثعل اب اهدروت نا لبالا ةفلخو
 ىلع فاو وست نبل م يا متفاخ نيا نمو

 للعدو نافر 3 ةروس قو. كك 1 هكر 0

 يناي اذه وا انه نم ل يا ةنلخرابلإو لبللا

 راهتلاب كرا ليلا هب زلال فاح قت ذاق و اران هنا

 سكعلابو
 ريهز لوف ةنمو .هذه وتو

 ةيلغ ىيدنفما ل فيلل اوبس

 0 لك نم ٌنضِه اهكالطأو

1-4 2 8 < / / 

 هذه بهذت ىا ةنلذ ّنيشِي نهاضيا لاقي و

 3 :رطش يا ”ةفلخ نالف ونون وفل يا ةفاخ موقو

 ةئل انهلل ةنلذلا يق ةغل هيلو . ثانا ميفصنو 7 ةركذ مه

 | لفعل ليلقلاو ركذلا ةّيمئإو ليسلاو قتحالاو وش 5

 * كم 5 ضاخخلا فلذا ا ةنلّككإو . يعط 0
 ةثلخو ةانفلخ هئاخ يف لاقي فالخلا ةمفاؤكإو ةانفاخملا هن سو

 .فالذحلا ريك اق ةانفاخ 1 !ةضاخ 7" زو فالذ يا

 عمجلاو ثّدؤملاو ركذلل اهنو ةدئاز اهعونو
 قوما * جراذلا فلخ باعصا ةدراهتل ١ جراونحلا نم
 تقطا ول روع مامالا لوق ةنمو . ةفالذلا ىنعو ردصم

 لس ى«ى 5إ-

 ةقرف ةيفلكملا *

 تفلح

 هك عش اس د

 ريكا د اًهبزلا نم ةغي لولا * 6# ثمن : ذال ىنولخا عم َناذ ذالا

 اهل )ارنا انو لاعبا و و دع نقالغلا
 يودعلا نادج ن؛ سارف يبا لوق

 راغب ف و يملا وص الو

 را ليقاوأت لالا ف بقا الو
 ظ 3 وا اههنمب يداولا واضيليؤملا:قتب:قيرطلا ففيلكمل

 :سلإو ظقف قيرطلا وأ ن ناك ابا لبجا يف قيرطلاو املا |لجرلا رظانب ناوا ديدج مرصد مركلا ناي ناوار فلا

 ظ 8 لّحويف ةطسو يشب بوقلإو ريرطلا ديد
 50 اه لاقي. اهجاتن نم يناثلا مويلا كي ةقانلإو
 |[. فلك راش لكلأ عمج ٠ اهلل دن يللا اهل
 | انيلخو . اههلخ اهرعش تلبسا يتلا ةأرملا اًضيا فيلكملاو
 | نم ةفيلخلا * اهاطبا اه يظل اع ابابا
 | موصقحلا نيب ا ناطلسلإو ةماقم موقبو ٌةريغ فلخب

 .هلبق نع فلفت ىذلا آو ظعالا ن نالفلسلاو

 | يذلا مامإلا وه اًعرشو. التل نيب ةنيللط ةالعو |
 | فئالخ جوظفلل عا ريال دقو مام قوف سبل
 |مضعب لاقو ٠ قافثالا ةض فالنخالا * ةافلخو
 | يف فالذمإو يلد ىلع نب لوق يف ليعتسي فالاخالا

 | لاهسالا ءابطالا دنع فالئخالاو .هيلع ليلدال ام

 | ريغ نيدوجوملا ْن نيكتملا دنعو .راودالاب نئاكلا

 | فالئخإو ةرغبلا ةروس قو اني ماك موعو 2200-

 | فلخالاو ٠ وخلا دعب اهدحا 2 هيأ راهنلاو كيللا

 | ىلع يشي ةناكيذلا رسعلا فل انّلإو . لو>الاو رسعالا

 | .فيل اخم ج ةروكلاو فالخإلا ريثكلا لجرلا فالخللإو
 | مث فلتي تفالخمب ثفالتم لجرو ٠ نجل ١ فيل ام ةنمو
 لوق ةنمو ايا فلكم تفاتم لااقيو .ةفلثا اع تفلخي

 ير'رح ا
 ديرف ثغأ تفلخم تفلت

 20 يىذ لضاف اهيان

 أاضيا 20 د لزابا واج ازعل اطباق
 نكت ل مث تنقل اهنا لد ١ ررظ يتلا يتلا ةفالا نا وأ ةفلعو

 همك



 فلخ

 0 ْف شاعبي نيذلاةيهد

 برجحالا ناك عي ُِ تيثبو ظ

 قطنواقلا 57 ل 5 . لولا نم ئدرلا ايي تفليأَو ظ

 لم وهو [طخي مك غو ةلكفشلا نع كك 2 اَنلَح
 د: در ةرفاغز دابا ايظا نازك 5
 ةيبارعا ناكل اق يار 1 نبا يأ دح فسوب وبا لاقو

 09 هتسا وحن هماهبأب راشأف رّوشنف 2ق 9 قبح م ع ْ

 ةييبملا |لوالا فلخم دارا .انلخن تهطت بلح انعأ||

 نال ىلا لجزل ىلع انا ةقلا يفانل أبو مان ضمن يي د

 انلا 3 كاضر ايدل او اسرار نعرك تجلب اعمال
 نم اوبهذ نبذلاو ويف رخ ال ن نمو ةسار وا ا ل

 ساأفلا ضيا فلماو ٠ 1005 مثو د موخم رضح

 ردقإو لسدلاو ىسوملا ساأرو اولا سار وأ ةهظعل | ظ

 تيبلا < ءارو يذلا و ذي راو“ مرا خابت خلضا ظ

 هيلا نيايقو: تاظولاب ىرض.ىاكاو ريللامأ

 ددأ ا 1 هي هيف لدتسإ يذلا س ا 7 ا قطن دا

 يارتقا س اق نم 56 رايوهو رسال ىف يلع نيضيفنلا

 ناسنا لك انلوق جاتنا ُثي لوف لا ايفو دأ

 رج ناسنالا نم ّيثال نإويجبر جا نم هيشالو:اوبح
 ضع قدصل رم ناشنالا نم ّيثال د ل ىل ذا

 .ناويح ناسنا لكى دصأمل اذه قدص ول اورج ناسنالا ظ

 ناسنا لك دصةتكل لوقن مث.عقارتقالا سايقلا وه اذهو

 اخ انهو . رج ناسنالا «تاوم ّئىثال قدصف ناويح |

 يف ينل ا كل نال ايئانثتسا ىبس امنإو . يانثتسالا سايقلا
 دنع ةانثتسا ةادا اط لاقي ةاحنلا دنع كاردتسا ةاداأ

 نوح هز منك لصين تلفت ا تاخر نييفطتللا|

 | ١ ىرج اديب ناكن اف. 4 ٠ الوعنم اقر ظو ةيفلذلا ةييبل اما

 هيفا نيل اوريفل أ كلبا نيوركترا وح با ارعالا هوجو ىليعأ

 انينطملا ىلا لوقةلمو ءانآلاك |

 4 هنا نم“ نعطلاو ةنأكف

 اعطي نا هفلخ نم ةفوزتم

 موبار غب نعت ةلراتك اذهل .ايرصنم ناكها اك

 | ةنس تدلو يا نيّقلِخ ةقانلا تدلوو .ةاشلل عرضل اك | يقل

 | تنفي

 رعأ و ا

 انور اماذق 8 ارب

 0-0 ديلا نوران 5

 70 57 ةمل نم مسالاو 2 فلليخلا

 ةلح و عالضالا راغص نه ن طلأ يلوام وامو اناوزيعماعلا عسر

 ” ناب رولان اما نيرا ىا فز رطكوا 7 عرض

 سافلا 0 مك جنو نيقلخما تاذو ٠ قنا هو اركذ

 واذن قانلع

 00 ريوس ٍى ١ نافلخ ناتم / وأ ْن ان 2

 و ٠ نيقلفما ت تاوذ ج نيسار تاذ ابنال او

 ظ . ةفلخو ةقئاخأ حج دوسأ رخالاو ضيبا اهدحا وأ

 | بذكلاكلبةتسملا يفوهو فالخإلا نم مسالا فلذلإو

 بفيرلذملا عمجو اهزجت الو ةَدِع دعت ناوه وا يضاملا 2

 ال دما كفاك ىهوزنلبا !افاللعو هتان فاد
 لكل عتسا امرو . ماللا تنكسأ اًمساف ناكن اف حتاصلا
 | مدع لونك اًةلطم دلولا هب دارب دقو .رّخآلا ناكم امهنم | ؛

 |نع ٍقدص فَلَخ وه لاغيو» هند

 همام وا راكحالاو لان الاية فت ةاماتي . ماق اقام

 ظ يعاب لجلال لقاتل غلبللا رشا 1 بتايا
 |ءاج ام فلو فلما ٌيرهوجملا لاقو . هدض فّتماو
 و لاول[ ينم كاحوم لاقل دع نم

 اوس اه شفخالا لاق .ةماقم ماق اذا كيرختل اب هبا ن
 ١ فاضا اذا ع أدهيف نكس نم مومو كح نم مخه

 |ءيش نم تفلختسا امو ضوعلإو لدبلا ضيا فكك إو
 | فلَت ع اضوع يا يفلت نع اَنَلَح هللا ك اطعا لا
 | ةماركلا هن ويش اوت يا ناك انعانج ”مار ماركو ٠ كل

 | قونلا نم لمإوحلا فو ضاخملا فلطمتإو .ءآب 1 نع هانبا |
 ند ماعطلا ةوهش هام 3 5 ةيدصن اا 7 ةنلخ ةدداولا

 ندهو | 0 ند مسالا .ةلخلإو' كنك 2 عفرملا

 ول ١ عق رب 27 لاو تشو د لال يأ تاجا

 م1



 6-00 دعبو رماح هلو

 ”رياعطلا دعبو: مونلاو ءىطولاو
 .دسف ذيبنلإو .ةنتاروا ةعطرتغن ماعطلاو نبللا فلخإوأ|
 اب ةفلخإو ٠ لل م ىتتسا هلهالو .ةحلصا بولا فاخإو |

 الف مهربا ةروس يس ةنمو ٠ ةلعفي لو ايش لاق ةدعوأ
 .اًفلخ ةدعوم دجو انالف فلخإو .هدعو فلخم هللا نسما

 ثيغلا فلخإو .رطم اهيف نكي لف تلح موهغلا تفلخإو |

 يبا نب ناورم لوق ةنمو. ةنع صكن مث لوزنلا يف عطا ظ

 ةصئحأ

 ةلياخع فلك ل ثيغلا فلخا ناد“. |[
 عستيف ةانركذ رما قاض وا

 . اهنم عطق ام نموا مروعل اذ 95
 تاينلاؤ ءرخآ هاك ليف ىت هلع هر وعال هداف

 :لسيل فيسلا ىلا هديب ىوحا بالفو .ةفلذلا جرخا
 اذا كلذو هييصخ ىلب ام ةلعخةبقح لوحريعبلا نعو

 ناكر امال طلو
 تفلخأو ا در كليلع هللا فلخاو .هفلخ |

 مالغلا فلخإو . لوالا هشير دعب بول رشات

 ةداعا كذا | لاجغإو .ةفعض |اًنالف ةاودلإو . لحما قهارأ
 انلانتو أت موقلا نعفلختو رع خت لا. ةقانلا ىلعأ

 تراك انألفو .اوقنّتا دض موفلا فلئخإو . اقفإوت ٌدض
 كلتا هيلاادذدرتف اها هوراض هاه روما
 :نجورد ]6 لعد :باع اذاعه رمان كارلا

 + هل ةفياخ ةلعج اًنالفو 2م رط ىتتسا هلهال فلختسإو |

 فلخإو

 ةلوب نسنحاف هلق ةيبفحح باصا|

 نر ةونعو.. ةفلاشلا هّمالا دعب ةيقابلا هّمألاو

 هففاح

 ىلع فّرصإ وه س رمانلا 2 ضب 9 7 5 و
 ظ | لها ةنلاخ تالف :١:ل ورجل ةيلملا ىلع عنمي 3 0-8 2

 ظ ةفالخ يا ةنل اخوناخ فو. هيف ريخال بمر ريش ىا هتيب

 ا لعنلا مسا جايغل | ن. موق كا لعنلا ة ملاك >و ٠ فتلاوخ ج

 ميشو 3 نع تايئانلا هود و 57 نامذك ةنع هات

 أر 1 1 غن نعوم هاش فلا 0 7 تكعبإو

 ظ ا 7 0 ةماعلا دنع 6 . سانلا نأ
 | ىنعب فالغإو. نتا ا و دل فالذخا  ةدالولا دعب

 | فالخ ضببالا لوفن الكم اننال ةداضملا نم دعا ةفل اخلا

 ظ د ضيبالا لب دقبسالا دض لوفنالو ٠ دوسالاو رقسالا

 وكب ناب ب اوصر

 ةءامالا فو ىرغص ةفالخ ناسف ةفالخلا ةيفوصلا | يتتسملا باوصلا وا ةآقسلاو قمحالاو لعاف مسا فلاخما|
 ةسايرلاو ةما.الا يثو ىربك ةفالخو . ةيرهاظلا ةسايرلإو | (كباهذ دعب يا) .كدعب دعني يذلإو دسانلا ذيبلإوأ
 | مضعبو ةدالولا ةماعلا ضعب دنع ةفالخمإو . ةينطابلا لجرو .نيفل اذا عم او دعقاف ةءارب  ةروس يس ةنموأ
 | * اهيلد ىلا فالخ ةيفالؤما لئاسملا + ةفيلخلا لوقي| هتلخ قو .هيف ريخال ربي ريخ يا هتيب لها فاخ

 | فلك ةلؤما نطو. .نرتلا دعب نرتلإو ٌددصم فلدما | اوختالاو كلا اكورد هنن الا كفالخأ يا تفالكلا
 | ديبل لاق . منمرثك سانأب نيتصال سانأل لاقي هوس ةدعا

 ظ ئيرماعلا | امو .فالؤملا ريثك ٌةفل اخ لجرو . ورّخوم يس تبيلا

 ْ اعيج نينثالا ىلع ىرج دق فالخلا لوكيم» كوضألا

 |نالفلوا اذكك اًثالخ ملوقو .طنف اهدحا ىلع ٌثضلإو
 | اًءاجإو اًقافتا ملوق ل اة رب بكم ف دلما 4

 ْ نالنل انل اخم كلذ لوقا يا ةفصلاي هليوأت ىلعًالاح وا

 اذن قا ةماقن ولا فاضللاةةئاقإو تفاضم كفذح لعوا
 ليف .فاصنخصلا نه افنص ادعْلا فالنإو .هل فالخ

 !كفالخا نت كيف اهنا هوم الا أل اًقالخ ى 37

 |نصرمنلا *ك ضيا تالفلإو :
 يفالخ ن٠ ركلجراو يدب نأ فارعالا ةروس فو

 ةفالفملا * ىرسي ةيناثلاو ىني وبخم ةدحاولا نوكت نا يا

 د ومب وأ ةنع بودملا ةبيغل اما ريغلا نع ةباينلاو
 | هللا فلختسا اذه للعو . فلختسملا فيرشتتل وا وزجتل وا

 | ضعب لاقو.ةمامإلا عرش ةفالخإو . ضرالا ىلع هدابع

 ند همال ديدض و .هلصا

 هراا



1 
 كنا بسهقةلو»

 9 يذلا حافلا لعو .ىرخا ةروص : ظ
 . ةعلذملا ةسبلا لاقي ٠ ناسنالا ىلع مخيم علما * هجول

 رعاملا لزق بظل ا
 ةنيبحا نم مودقب يرشبم 5

 ايطاط تلا غراما كانو
 رةماخي كيلع ينعسا ناكام

 ىنضلا ريغ 1 يدنع ناكول

 ةقرفلا يأ ةعللا اهميب تعقو ناقل :راجو زلا عل اخ نم

 هوبا ةعاخ يذلا دلولا عيلتلا 5
 ليل افق ا 1 دق ةناك اثبخ ةلها ايعا دق

 .لوغلا اًضيا عيلخلاو .ةلعلخ ج ةنم |وأدبتو ةوعاخ ةلها
 ىنلخلا بوثلاو نهارملا رماقملاو زوفيال دقو بئذلإوأ

 ةماعلا دنع عيلخملا بوثلإو . تايانجملا ريثكلا مالغلإو

 مل يذلا ديدجلا فالخب ا انك كيل تاو ىنوبللا
 ياا ةرطاشلا ةعيلتا *# سيلي|

 تايانجلا رينكلا مالغلإو دبا ري يذلا دودجلا رماقملاو|

 علما * لوغلاو بئذلاو رهاملا ليادلاو قمحالاوأ
 0 او نسم ةناك داو الا يرتعي عزتلاوز مك صيخغلا

 اورام علخلاو. . ملخلا ينمو مأَحردصم عيلختلا
 نييضورعلا دنع علخماو ٠ سم هوا ةةبه هبش هب نمووخرلا

 000000 ضو رعلا نويخلا طيسبلا ةوزج

 نلعفتسم ةنزو ريصنو نإوعف ف ىلا ناعفتسم 52 در

 دعاسات قرلومف ىناعا
 ينالع دق ُبيشلإو تححصا

 ل

 اضن ىلا اًيدح وع ديب

 را 3 00

 ةلفك ى داهتي ىثم اذا نم وهو امكفنملا نيتيل الأ علخنإو

 ةَقيَش ةعلم ةأرمإو. نييناجلا ىلا
 عبضلا عملا

2 
2 

 و
 رع

111 

 ةنلخو .ةتفيلخ ناك لخو ةفالخ ةنلخي ةنلخ
 دعب يتب انالف فلّحو . مهلع ةفيلخ ةلمج ولها يف
 الا

 © رع

 | مسالاو ضيا ل املارايخ ةملُملإو ل املارايخاّمقيا ةَماخئاو

 كله نا لاقيو
 وا لعفت يئن الو طري

 وبلا نم رسم ةناك دا 5 يرتعي عزفلا علوخمما * هات امأ

 رع سرس

 |ةمكنلا تلو . ورابع نود ا 7 ا 1017

 ا لضرعو الدبا هيا اذلَح تراص ميم
 ظ فاخو» هلا كارت: نيا ةوزاع العلا
 ةفياخراص انالف فّلخو ةنع زيغت هيبأ ى واخ نع نالف

 عار ثري 5 اا اخ عاصلا 307 . هلها 0

 | نالف فآخو . ةنحئاروا ةمعطّريغت 1 ماعطلاو نبللا ف
 8 دعص لجرلا م فالخ 1 يأ 4

| 
2 

 له١ ||

 | .ةقفلو ةنم يلابلا جرخا ةنَأَخ صيهلا اهنا
 أع ل لج ةتيبو ١ ىث ا اند فلخب لجرلا فلو

 | صا كوخ ةناكم وا ةلكراص هابأ انور رطاشلاو داكضلا

 | .ةيفيلخ ناكو هفاخ نم هنخا اًنالفو . فاخت هباحصا نعوا

 | رمالاو بال اكةنع ضانعي ال ام هل كله نأ. لاقي انسو
 ظ 0 ةتدقف نم ةنيلخ كيلع ناكيا كيلع هللا فخ

 اه كلغودعلل
 0 هللا فلخا ةنع (ضائس 5

 فلخإو ريخيوا اًريخ كيلع هللا

 ناو كيلع هللا فلخ زوو: كلش ا لغو كيل

 | وعراضم يف زوجيو ٠ ووحخو لااملا يف ةضيوعت انكم نكي ل
 | الو ةنيع سيل ذا ٌردان وهو (ماللا ع يا) عمك فاذا

 ظ ناكل انَلَح فاخي لجرلا فلخو . قاح فرح مالا
 | . قش ىلع ينمي ةناكاّرسع اَنل انع ناكةنالفو .فلخا
 | ونلا فلخ ** ًالماح يل ةفلَح تناك ةفانلا | تقلَحو
 | .ادحإ او اتلخ اهنم رص هنفانبو ٠ مروبظ ارو اهولخ مهاقنا
 انك نياك ليعم تالا شلع ا

 ٌْ |ىلا اويرااغو+ ةقفأو دض اًقالخو ذا اذ انك ة ب ةيلاحب

 |رهك مظوع كا ًرماو اجور كياغ لذا امانارةقلفا
 ظ لكصات فو)و ةبع لوما انك نع ع ينفلاخ لوقثو :اممزال

 | تل اهو ةنع لوم تنإو هدصق يا اذكىلا ينلاخو

 || تيب ةفل خلو . ىرخالا رخو اهادحا نيف هياجر نيب

 | عاصلا م فلخإو .نفزلاو 2 :رلا نع ةيابك نيلجرلا

 2 2 مهنمو٠ ملا ةفلخم ىلا ةمون مل
 وق ةنم مهو . ةيعار تراعل ا

 رعاشلا لوق يف ةيلوعك ماللإو ملا 2 ةناخك اهطبض نم

 قةسقتح نع ءاملا ب 00 5



 نحل نم قلك ام اغبب دنا يو . نوطلنضم ُشابوا يأ

 ىل ناكيرشلا ناطيلخلا. ةيوسلااب امن ناعجارتي امهاف ظ
 بخ لبالا ق:ىيوالحايرك# 00 ارتو“ :ةيشالبا مست

 أبنق دلص ُةنق كؤوعف م دحا كب ْ لباد ةعرس معلا اهيف ْ

ع يهنو ..ةيوسلاب هكيرش ىلع مجريف أ
 | نا نيطيلخملا ن

 اديب لمي ام انوكي نا نيطلنخلا نيّكيقلا نع ىل انني |
 نير هوا بيرل افاإل اق وااعمر

 ريغنلا هيلا عرسي ةنال صادم ذّبني امم كلذ ونور ملا

 ةاشلاو ملا نبل ىلع ةفانلا بلت نا ةطيلقلا *:راكسالاو
 طا انهم ى ٠ طالخملاو طاخلا 0 كو هسزنملا نيل ع

 :قناف قتار ل اةياك 1 ”طاخموه لاقيو .رومالا

 كور سبلا نم |

 سانلل ةطل خلا ريغكشنا اهب دارملإو ٌلايز ٠ طلخم لاقيوأ
 يبنتملا لوق ةنمو . مل ةليازملاو |

 حالاو بردلا ىلع
 ال ايزم اًطآخم

 ىهو ةفصلا هذبب ًالجر كانه يفلا ةعلفلا نود نا يا

 || ةقانو طلنخع لجو .ٌيوَدَملا ةلودلا فيس ةحودم
 اعط ةطولخغلاو مل اب مث مثل ١ طانخا 0 ةطابخم

 سدعلا نم وخر ماعط نب داوملا دنعو ٠ ىتش_عاونأ نم

 صتخإو لغربلاو سدعلا نموا صتخإو ٌررلاو |

 يتأ١ نود نا

 رهنلاو بد

 املك تلد لورا لارع ةلافوتو د نع ةبوث علخ

 سوفلا| علخو . ةنم عوسأ عزالاو ةلبع علخملا يف نا الأ ةعزنا |

 انس ةلراص لينا عآخو .هجو ىلع ماهف افلا ٌةرانع
 .تقرو ١ أاضعلا 52007 0-1 مالغلإو ٠ كوش يا

 34 ومع ةيلم نبتَو اعياج هليج اًعلشب ن1 ةرالفو

 ريرع د ال ةجعاح لق قلع اذه لئاق لاف اذا

 ض 7 اهنم ل دبب اقلط ضيا اًعلَخ 4 ةنجوز لجرلا علخو

 ةرلاوهو 0 ةناضأ 0 مجال ىلعربعبا و اهنيغ

 كي مع 0 ليتل 1 2 0 0108 نالف

 1 ب ! ١ لوق ةئمو ٠ نسَوفلْأاو اذء عاش ن 7ك

 ضرافلا

 علخ
 هباطرشل داو ىزاند ياخ يف

 يي نم. لوببةملإو يحن لوبق
 | للان لوف اةيسو فايا ةعسلا ايوناولعي تيعلخأو
 يبتملا

 ًالل> هل ضرع ىلع تءعاخ اذا

 للحم نم ىهبا يف 3 اهتدجو

 لوو مانو راب هد فكل فكم شكو
 | ةلخ + ةرانع علخ ىنعبو هلفع بهذ ىنعمب ُنالف علَخ

 |اهجوز ةأرملا تعلاخو ةنجوز لجرلا ملاح. ةككف
 | ١تقروا هاضعلا تدلخإو .رخالا اهدحا علخ ةعل اذ

 نر. علافملا اودجو موقلإو . ُبمحلا ديف راص لبذسلاو

 ظ 59 يثملا يفو.كلمهنا بارشلا فالف اختو نعل
 | جوزلا علافتو .اهاصإوم تاصفنإو انيك يملا

 | عل انتو . ”علاخ امن» ٌككو رخالا اهدحا علخ ةجوزلاو

 .هناكم نر. عزتنا علختإو . منيب فلحلا اوضتن مونلا
 |اهجوز نم ةأ رمل تعلئخإو .هعضوم نع لاز وضعلاو ص111 ااا ]| ]1 1 1| 1 1 1 1 1 1 121 121 1 1 1 1212121 12121 1 1]1 1 1] 1 1 1 ز 1 1 1ذ]1 1 1]1 1 1 1 1 1 1 1 10 2 ذ12ذ2 0 2 ز2ز ة ةزة2زةزةز2ةزةز زال

 || .ابملخ ليق اهتلطف كل ذ ىلا اهباجا اذاف اهام ةنم ثدتتفا
 هبحاصل مايل اهم لاك نال كل ذ ليق اهنإو.ةعلتملا مسالاو | +

 | ةلاماوذخا]جر ١! |وعلاخ إو. عاخ ةنع هل اصفنال ل اقيف

 | تيسنلا بطُرلاو ةجضنلا ةرسبلاو لءاف مسا علاخملا
 | ندور جتلا نم ميغا طقاسلاو روي نا ردقي ال ٌديعِبو
 .| عاما < بوقرعلا ةآونلاو اًدبا ةقرو طقسي ال ام ءاضعلا
 ليلا هه راسل دبع قع

 ظ ضرافلا لوق.ةنمؤا فانتم الاوأ

2 2 0 
 أحارو حارتسإو ةعالخلا سب

 | دا ازمات دعا مار كنا 0 هاب 2 دي مقل

 اعلا هع ٌردصمو ٠ هل اهاب ا ةيحائؤشلل

 ظ م وأ نضوغب حاكنلا كلم لاوز اعرشو ٠ رم 0

 ظ |لامحا طلع لالا ةييايطلا وه ةّيعبسلا دنعو» ضوع
 .وعضوم نع ظعلا جورخ وه ءابطالا دنعو . ةيندبلا
 |ةدوص قع ارم كد وميرا ا |متسأ ىلع اضبا قاظيو
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 طاخ طظاخ

 0 ل ال مهاب تح هيف عْسْوت دقوأ

 0 ضير ا طاق ل ىعك 4 هي 30 7 00 ظ

 ةوصل | مايا ل ةيمحا ا لوف ةنمو٠ هرضي ام ظ

 ىذه ومالك يف 21 انامخا . ضرملا ما ظ

 أ لحل انع ةطأ اخو :هسار ىلا اهريغ وأ يكل رضا دعاطتل |

 ةقافلأ لخلل ملا عتو ا رماة 5 ةجزام ًطالخوأ
 :اهعباج ةارللأ ,لجرلاو ٠ ايف عفو معلا 55 ذلاو 5 انبرض |

 ةغيصب ِهلقع هي لجرلا طاوخو .هرماخ انالف ةادلإوأ

 ع رصق نسف طلخاو ليخاو ب هرطضأ ل ىهجلا |

 ارش وا طاشرمل اهدف طلال لهل يبن ا

 0 طلخخاو . ةبيضق دّدسف ا ُْ

 اللا نمس ل كلوت هلئع دسف لجرلاو . هنرج قرصق |

 ليللا طلتخا 9 ءا نمو :ةدالولا دنع اهاكلسم طلنخا|

 ليه اب را طانخاو بانل ابالي ظادخاو بارتلاب |

 فتايتزأور ءالا ماهمتسأ 2و .دابزل ابرثاخلا طانخاو ا

 ردارلا لونا ةارو كاملا 7 طاطا

 1700 0 قذعاو 0

 نك هيسفن ءاقلت نم طالخالا 0 ]عت ل طاخغساو |

 ١١ طلاخ مد صم طالما 37 ءايدلا قدم ةلخداو ةبيضق ظ

 خا ندب نوكب نإو يثاوملإو سانلاو لبالا طالئخإو|
 1 اذاف. ّك ونا اهدحال اش نورشعو ةيآك نيطياخما ظ

 ىلع تواقلا خاص دز ناش امم ذخإو 00

 تح و ةاش اه لع نو يف رفا تش نعبرالا بحاص |

 ةياملا :يدارم ىدنصالا ذعلا زا فاق ا رخالا ىلعو|

 تحاص ىلع نينالا بحاض ّقر ةنحإو ةاش نيرشغلاوأ

 ثلثرخالا ىلعو اش الث هيلع نوكيفرقاش ثلث نيعبرالا |

| 1 

 ةدصملا ميلظا اذاف ةاش ردحاو لكىلع

 ء نوكيال ا

 0 ةأش نوعبرأ ردحإو لكل دام رغن ةفاذ

 ٍِىل اهوعجج ق

 طالخال ثيم 0 506 يا ا
2 

 الو | يتلا قءيقلاءاوج 0 ة(لئاوسلا|

 ا اهملشلاو د داهم طلق زسح ايتاةووطتيالو | ى

 ةبحاص يطعيف نوعبرأ ل داما ري .طاروالو

 أ دنع اعط اسالدلاوب دايت. قدلطل] فكناياٌكاَيااهغصا
 نع اهب - هيأ اولا نيراجنل | كنعو ٠ رياعلا لها صم

 ندحاو لقملا داسف ةطالتما * فقسلا دفاور

 || دنعو» شانلا نيب هعام مو يالا يفي نمو مهلا ىق :اينلل

 ليوا مهسلا طلخمإو هل لئاط ال يذلا مالكلا ةماعلا

 | طانخلارهقلا نمو .ٌيشلا طل اخام لكو قمح حالاو ناجوعملا
 |. مهيفل سانلا طالخأو ٠ طالخأ جشو فانا اذ
 اطوقب ىكت  ةماعلإو . بسسدلا طادقم ظلم طاخ لجرو

 كل 0 ال ا الا طالبوا نع اما طاخ
 غلبلاو مدلا فو ةعبرا ءابطالا دنع ناسنالا طالخإو
 | اهيلا ليتسي ةلاّيس ةبطر ءاسجا و.هآ دوسل|وةارفصلاو

 ثويت#لا ةاذغلا وهو مدلاود اهنم ٌملصالا طاخماو

 تليق عباوتو ا را ةلئلأو ندبلا هب موق يذلا

 يِف مدنع 510 نال ةظالجاو "اطلع اهساخاولا
 | .ةطانخلا فانصالا طالخالاو.اهنم 5 ١1 ةازجالا
 طاخإو.هل دحإ اوال نوطانخع اب وا سانلا ن ء:ظالخإو
 ظ موسلا طاذلإو . جحا ةطالاملا نيب اك راما
 | 11 0 هما + طيلقلا طلو 1| ايون سونلاو
 | اننيب لاقي. ةكرشلاو طالخالا ةطاإو ىنانلإلب ةطانخلا

 ظ شايوالا فخيو سانلا ن , يللا +« ةكرش يا ةطا

 ((١طالنخا يف يا 27 طلق اوعفوو. نوطل: يلا

 * ٌردصم لصالا ةيس وهو طانفم يا طِلَخ' طل امو
 ظ برغل اككلملا قوقح يس كراشملاو كلي نقلا 55
 لال يا لرل فاطرردللا رديف ةطبولا ويرططلا

 ظ ا لا فيا طياتكو .راجلا نم ىلوا طيلخلإو
 ظ جطل انخنإو ناسا ريالا دحاو مر ءا نيذلا موفلاو

 ءاطلا نم اريثك نإو ص ةروس شو كهاخو طلخا ن

 |. اوما 1 ني ذلا ءاكرشلا يأ ضب ىلع ميضعب يغببل
 لح بلو رَمَتِب وا نبتب طانفم نبط اضيا طباخ إو

 سانلا نم طلَحَو يلو ع هيف نمسو رزاخم طواخع | ع

 . هاذغلا



 هيصة

0 

 صّلخ نم مسالا صلت رادلا ىركذ يف مللاهانصلخا

 صالخلا ٌئىروغلا لاقوءرسكل ابوه انأو خلاب صالخ

 ؛ | لصالا يفوهو .بهذلا نم فلا ةنعىفتنا ام جفلاب
 5 ينك ةلثمو صلاخملا هب ىب يف نملك نمت ردص.»

 | ٠ا عيبملا صيلاخت وه ليقو. كردلاوه 1 6

 امورثالا صالخلاو . يرتشملا ىلا خيلسنو

 ةصالخملا + ديزلاو هلق بهذلا نرمرانلا ةتصاخا

 ن“ صالخ ف ىلع ىلطا مث نمسلا نم انفال ةصالخمإو

 ءاودلا ةَوق ديف تصلختسا |. ءابطالا دنع ةصالخإو. هريغأ
 اممالكلا ةصالخو .ةريغص رقنه ىلا ريبك مرج ن
 .لوذنلاو دئاوزلا نع ءاذك رم ةرابعلا ىنعم هيف 0

 فو كلام نب رو ؤييشل

 دق ناكةليوط ةزوجرا فو ةيفاكلا نم اهصلختسا ةناف
 ب كلذ ىلا راشا دقو . اهرصنخا مث اهيف اريثك عسون
 هلوقب ةئافحلا

 ٍ كَمك دق 2 ةهيظنب امو

0000 
 هصالخلا ةيفاكلأ نم ىصحا

 هصاصخ الب ىغ ىضتقا اك

 ىهو اهاقرع.يل ةنفلا طك ة81واارهللاا لك ردلكلا
 دنا ضصلالاو اهروتس لاذ قم دلل نم كلل
 صاخملا ليقو .ةأصاخ ج كندخ يا كصاخاذه لاقي

 ةر وهشملا ة ةيفأ الأ ١ ةدالخ ةنم

 . عيجاو دحاولا هييق ىوتسإ نادخالا مهد صل اذا ا

 ٠ ولعيف ري ! قلعتي مركل مك و5 َّصلذ ردصم صل او |

 صل اذكلا ناضل * قييتعلا زرثك هبحو جيرلا بّيط وهو
 0 او ةّصلخملا # عيجلاو دحاوإ ا هيف ى وتسل ن ادخالا ن

 ١ ا ئدب + ناككلو 7-2 ةصلما وذو 8 ا

 ةصاقخلا ىمإ هيف ناك نصل كلذب يس منخ ينبل ةيناهلا

 :«تيبلا يف لكما 0 | ةصاقملا تينم يف ناكةنالو |

 لفساةكيا 3 لفثلاو 9 ودم 9

 يلا لاو ىصكا عت اا الاخ الا #< نب تلا ةض داك
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 ظلخ

 يف ءابرلا كرت ةغللا يف صالخإلا تافيرعنلا يف ةِناجرجلا

 نأ ا عيش كامرا فين 9 : هئافصل 3 دكملا تت وشلا

 0 ةينصت صالخإلا ليقو .اصالخا قدا 2
 الإ هلا ال موق صالخالا 3 تارودكلا نب

 ا 7 ل اقننالا الإ ءاغلملا كنعو. ا ضال

 ع نسحو . ةبسانملا ةيادر عم دوصفملا ىلا مالكلا وب

 مالكلا قا هس ند ار ءاشلا هدرطيسان أ ناوه ءارمللا كلنع

 ثجو ىلع كلذ زن يغوأ د 2 لإ وأ وا حدملا لأ هيبف دخا يذلا

 لاقتنالاب عماسلا رعفب ال ثيح اقيقر اسالثخا ةسلئخي
 مايتل الإ ةّدغل يناثلا يف عقو دق وهو الا لوالا ىنعملا نم

 ضخ كللملا حدي ىلحلا نيدلا ينص رييغلا لوق ةنمو ٠ اعف

 قئرا نا ي راع نئب دلا

 هفرط رتاف اك 5 7 8

 هاك موا باقل اق ارم
 هناك فولوا قاف

 هلاوما يف نيدلا ين نكأك
 يوما كتاف عاجت يبا ابر يف يودنملا لوق كل ذكو

 اجرضصن موفلا طايس ل 5”

 -ٍ يسم

 اصااخ ىبمي ةنع صلخو هبوش نم .

 رمرْكلا تيم يغبن ايموعلا تينم نع

 كتبت لعل 0 ةتينم نياو

 م 010- برعلا عب 2 و 1 يبأ

 رعاشلا ةعارب : ىلع لدي 5 ردا ةعا نبل ل اكو

 كد لعاف مسا صلو .هملظن يف هفرصت نسحو
 صلخمأو ىلا قداصلا صلخملا بخلإو. ى راصنلا لا

 ا اند ىمانإ تاسوإ و ا

 | تايلكلا يف ا 0 2 0 هيافلعا

 نوب الا نوكيال ةنال) جزا نم معا وهو .نيفل انتث وا
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 ةءاملإو .اجنو لس فلنلا نم هيشلاو.افص ردكلا نم هلو

 اذ |

 ع

 * املا وا نابلحتاوا لونلا وهوا تاب ا
 ديعأ تالا تمسي نيران م عضومر 8 |

 كلف اكل سب او الع لص ةقلا ىنلخ
 .ةلتافعو رةزبخ يف هذخا ليقو ةلنغ ىلع رقءرس ةنطنخا

 ةسل اخعاةسبل اهي ع ةزيح لاقي هه ةساف كلا وه اعد
 .ةسأخلا مسالاو.هسبايب ةبطر طلخا تابنلا ساخاو.ةلجتا

 ٠١ بلاست ءيثلا اوسل انتو . ةضايب بلغ ةسار سل أ

 6 ص وا سال نةالا وأ ةساخ ىقعمو ءىشلا سليخإَو

 راقلا سلئخإو .اًمضيا ةسْلُملا مسالاو. عرسا يا ساخلا
 ىح ةكرلا أ غيابت وهو عابشإلا ةلباقيو اكل " ةكردملا

 رعاشلا لوق يف اهالكاع جا دقو .دملا فرح ظفاب ريصت

 ةريغ ىل 0 مف ةنع تضرعأ

 آي دا 2

 - | لع تيقب دق اهمال :ّ افرام ه8 مارا
 7 دق[ أل ةعيدم ةفانلا ةضو .ةكر#لا: لفل رادنم

 نيوتن دولا ي الخلا اد تيأر ا؟واولا ظنل رادقمب

 ا + ةيسرافو 3 دنه نإ 5 ني كك دلإو 0 صضيب 1

 1 0 لكلا ساما + يسالخلا ثّموم ةيسالغلا
 00 ا قيل . طلخضف بطرلا هلعايف

 سيلخ وأ 11 باح ةلدا اولا و 97 وتاب طلاخ ا

 00 3 و 5 سلخ اهت ءاربدقل ص تعبج 2

 | ةسا 7 ةالكاع ردع ىلع ةداع عمج ِ دئاوع أول اق الغ

 ع أ اذا ريهسملا ى

 هاا | سأخ ام و اوعي تح ضاتلو مال ملا

 ةصرفلا اهب داراإو .سلخ ج دوعلا ةئيطب توفلا ةعيرس
 لوق ةنمو ٠ ةيان اهيعوجر عم و قير ا اهنا يا

 ةاغضاكف تارام الا سلخو تايالولا نصف مآ ٌييريرل

 سبايلا اللا سيما * مالظل ا زستنملا ءيفلإو مالحالا
 خاطا اعبابنلإو طشالا و طار ف كَظ درأأ 4 هلصا كدب تع

 38 ااه 8 يذلا 3 ا 1 أ 8 يذلاردالاو

 انخا ةناك

 اصااخراص ةصل اخو اًضوُلْخ صلخب هيثلا صلح
 تا
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 | ١ بيصق ف كلذو ا وى هرامج معرس

 افا هما ١ عنا

 كا

 صلخو. ىلا م هر تو حض ين ةراث صاخ لعتسا

 صطعاو ةصالخما ذخا نالف صلخ +. لجرلاو ديلا |
 0 ا مينغ ن 2 2 1 ان هيلا ضصتاخا

 2 0 رالف 3 لوقن ةماعلاو: ا وردغو راعتمل
 ت١ اس اعام عفد ا ةعشمالا لع صلخو

 صلخأو

 ذخا نعمل او. اصل اخ ةلعجو ةرائخا هيثلا ٌنالفو

 هل صلخا اذكو .ءابرلا كرت هللو .ةضحما ُةئيدو . ةتصالخ
 لا

 و ماا 4 راك علا

 5 لصفناو درو

 ن4 0 يا رت و ةنان ص لئلا طوق

 | ةنم صاخنو .بمحإو ةددك

 ايفاصت اصل انتو . هيدعاص نم لصفنا ل ا 3

 أ يل هصخفسا هسفنل ةصلختساو . رخآلا اهدحا صلخإو

 ٠ ءيشلا ى ماوس تو 7 هللاو ٠ كفن ضل اخ ةلعح

 ظ لكو ضحناو يقاصلاو لعاف مسأ صل اخن / دب ادعوا مسا 4

 | اذكو ويف ننخال صا اخ تهاذو صاح ج ضيبا هيث
 تا دلال ب محل اضر عض طلل اج ةنضف
 اا || رح اصلا ديثرلا نورط تناك ةيراج
 ناالا رظنلا ةعبق تناكابنال اهبحاص ىلع ةنيزلا عايض
 0للا فلا لا ايري راكم اي ناك اديعرلا |

 بابلا ىلع بتكف ةّرم ساون وبا اهآر . ةرخافلا

 م ىلع يرعش عاض دقأ

 دلاخ ىلع يرد عاض اك

 ديشرلا ىلا هب تلسرإو اهلا ربخلا ردتباف
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 ب ًرهرضح الك ديطدرلا هرضغساف ٠ ساون يأ

 ةبوتح 00

 جد هك

 | :لخدو ةزه تراصف نيرطشلا نم عاض نيع ةرئاد

 | دتل تببكانا ىالوم اي لاقف كلذ ىلع ةيفوا ام رخو

 ديشرلا رظنف .رظناف تئش ناو رد ةاض ا؟يرعش ءاض

 ري معنا نانا ابيع تعلق ثمبب اذه لاقو هنعاق

 000 ا تاو دررللا نع 8 .رصيأف

 ص ةروس يو .باوصلاب معا هللاو :ئومألا كاملا ديع

 ةدلاخ قل احب يا رأدلا وحد مص اخض مانصاخإو



 داخ دلخ

 تييطلا وبا ل15 ال سالو لالا ل

 د | رست عاش

 لخ الخو 1 2 نحو

 قةر يأ ل تيا نخب
 ولا ريعت ىم مسا مح 50 00 ار ا ا طرأ

 ىقو شانننالا ىلعو 55 *اكإإ لب أاقيو 1 0 هيلا مدني ا

 ١١ ةاوطا 5 و ضعل نع أابضعب 31 ازجالا دعاس :

 رض ءولا اذاغ عع تفثاك 2 هلا 5 دوم 3 ةقر

 و 8

 1 ةنهو .ع 7 |

 2 اهنا ند دب تترد ْ

 لوما ار 7 أ ممضه "يلع

 دنع نها وضعلا و. ماضتم ربح لدشا

 ةيفاقلاو..رزاعملاو ردكملا ضهفن ءا[ بط الا

 نسف عر

 دنع لولا

 اهناكم يف ةفصار تسبل يتلا شو . ةنكمملا ضيقن ءارعشلا
 ثيح يبنتملا رعش يف عفو ا؟مالكلا قايس اهبلطي اسحب

 د 1 40 لوق

 اكواب كرا نسنلا ف لسا

 ل اقع درع ميقخسم كني

 كالشلو 2 ةقباط امإو ميقتسملا قباطي ال ل احلا ناف
 تيما يف هل او فالخم ا_عضوم يف ةيفاقلأ 2 ل

 هيلي يذلا
 مهم تنإو مانالا يتْفَت ناف

 ٍلازغلا مد ضعب كسملا ناف
 د 0 00

 راككل لاو ناكل ميسا دقو ع اا

 ناشف تراي لا سا ىلاو .وب مافا
 + دلذلا لعني اماهرفح يف غلاب يأ ضرالا ا لون

 الف ىلاعت تاو.تاك عسل 2 8 را ل

 !دلخ عع ا لجرلا داخ
 | اول اه هلا 4 ة.زا بحاصل داخاو 0 92 هلأ

 هاما انا دل 0

 اًدااخ ةاعح

 ا لع لوزا

|| 

 | ىلإ ناك اجو تارغألا روش ىاقمو نترات

 الا لآ ل امرا ايف دل اانا اهيلا:نكر ىا
 | + بكلا ةيكردل اخ ومأو ٠ لعاف مسا دل اذ «ةل افسملا ىلا

 رعارجلا ؛ةمو.دلاوخو تادل اخ ج دل خلا تتم ةدل
 دلاوخكاو .ةدل ا ىنعمب ايرا كرما زل تادلاخ

 يانا ليقو حادا أ يفو. داكن ايكو ا ديا

 0 ََل م لالطالا سورد كاع اماتبل دلاوخ 0

 ءايعلا ةراغلل دال ايف غل دال نع قوطلا عضوأ قرط فاعلا

 كل يكاد داو ك١

 ام دلاوخ 3 رلا نع

 .مأو دلو هانا ااا

 ا | هابل وبا لاقو .اقبلا ءاود دّلخملا ٌيرهوجلا لاق
 ماد ديدملا تابنلا لصالا يفو .دولخلاك ماو دلاو ةآقبلا
 000 راظتنا عم ثابن ثنككلإو . مدي ل ما
 حال ل /ارادو ةنهلل دلخحلا نمو هل امزالم وب ةماقالا
 "اواو ةكيعلا ةرافلاو ةريملا اضيا دْلحتإو : اهيف اهلها ءاقبل
 | عضو ناف ثاّركلاو لصبلا ةَحّتار بت ضرالا تخت
 | لما اهب برضيو . ثديطصاف هل, تجرخ اهرخ ىلع
 | هَلَح عج ضاخل اكاهظنل ريغ نم ذجان» ج عمسل | ةدش يف

 | ج طرقلاو راوسلا د داو . دواذ ىلع ةعمك ةباعلاو

 أزهذل | لوق ةنمو .سفنلإو باقلاو لابلا دلمإو . ةدلخ
 ضرافلا

 يدَلَح يف 'رد ل دلَخ راد
 | نيايعاج نما

 5 كلا يفو.ماو دلا دوا طرفلا ةدكلا«دلاخملا دلو
 ا 2 كك داما راع اناس
 أ« ماودللال اهتكم لولطلا كلذو دلإوخ مايالل موتك

 0 31 ئزرطملا لاق .ةبيش ّاطبا يذلا دلو داو دا

 قو .ربشاو راكا تينت ١ عم( ماللا نال 0

 ا يأ 0 ن ادلو مولع فوطي ةعقاول ع ةرو

 دح نوزوا< الو اذبا .بومر( الوا نورّوسد و
 9-5 - 2 ند 5205 ٠



 ف
 ١ 2ع دل

 2 ل . -
 ئربرح ا وف ةضموو ١ نيساتح 00-0

 هكر

 خال وب هقرب ند 5 هوب َّش الو

 ناسا ىذلاو | م | عادفملا 0 /

 نم كيصا أ وض 5 لب 7-1 0 لَم 00 را ظ

 ليي ةيحاص نال 8 ىبم ب 1 رفظلاو ريطلا |

 2 ناونص عادذكإو ة ةلام 1 هيسفن ىلا 0 ثلا د هلأ

 راما نيطلا يا للا وذ 10 ا يملا

 ديم لاق كايت نلف حولا 1 0 2 ةركذأ

 ِى ئرداغلا ا

 ةداه 5 0 0

 لخلل ُئ :رقبعلا يس 0 1

 ةينافلا ةايلاو . راككلا عاّضخلا بويا - بباخ

 ك انكذدب سكعو

 هدا + دب ياذاو ةنسم علق سلك ,ةساخ

 كري ل مرا هلك رام
 فورد ال1 كوك ىف نوف رولز طاش تلا

 يل بي ذاكالاءاضيأ سالو سييلذ اهدرتموا درثماط ا

 ةايشالاو يارلا يح اا دام دا مث لبالا ىورت ناوأ
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 2 2 2 222 2222 22 2 2722377717 طمع عجم ٠ : همت همم عمعسو

 00و و برس سس سول

 حاّدقلا رخ سوبا

 هل ملح لونا ةياعلاو لرش درا 2
 صوُبللا * ةنم سفنلا سرقت اكرع ةكرع يا ماعطلا|

 هرغصا ٌرئاط

 هبجاتكو .هعزتنإو ةبلسو ةبذج اخ ةيلخي ةيلخ
 اذك انالفو. ةكرح ّيثلاو :اههب هلا زمرو زن

 هنولب رونصعلا ن

 - دعوأا

 هنقان دل دلووا هدل و 0 5 رخو. برع كتنيسلا نو هلع |

 3 جا و٠تراط ا 2 - ٍَس 2 نيلا تو: ةيطق ظ

 يشم لوط وا لت نم ةماظع ىكتشا ان 5-9 جم لجرلا

 ع 0 يأ ةرماذ رم | ةبلق اخ * دسف +وشلاو . بعتو

 هس جولفلو٠ .كتو برطضا هيثلا ٍ . كفن

 ّ 0 و ةني ةّره نيش باذن 5 و 00 0

 مد/غع

 نم | >< ل اننالاو ماتالاو 2 ةاوتسأ ىلع كس 0 و اط ماظنالا

- 
 ا نول أني مو . ةيراراعضا .ةكرجب اهنافجا تضخننا نيعلا
 رعاشللا لوف هيلعو.. بيبا 10 كلذ ن

 كيه | ذا ىنع يف ل كا

 رذ> ىلع انك دقو دل ا 5

 مخاوأ ١ و.
 و 3 م د لا نم بمرض جالؤملا « كلش عم | ج

 000 1 ا
 تانحا وردص يف هوثلاو .ةّطف هتقان دلووا هدلو

 1 ماي هالأ مها ق - قواودع يف نم ئ' ب 6 5 مرغلا قح

 نادبالا | اودعترملاو ةنانك نب رضنلا نإ كلل ام. نب ثر هلا

 2 5 3 1 اك ل ا 0 2 مجدل ِق هك وكشملا عوالاو

 نمريسلا حض ينأو أو اهبل ! لقف م 5 ىلا أاهدإ 1

 رك ع * ءاللا ريثكلا وأ قرفتملا باجل

 هب 1 8 بذج 5 ل 3 ا

 و اة كرس

 رع

 ا 0

2 ُ - 1 5-8 5 

 ىلع عمت 2 دقو 3 2 اهيف لمعت نير |: دار
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 ا 0 دعا دنع جاخإو فابناح رد ا اىلخو 3 نات و
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 ظ اع يف برعلا ةاسن' اهتطبلت ربك راوسك ة ضف
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 رعاشلا | ىنعمب ةيراجلا ترذختو ٠ 0 ةعلا جالا وبا ةلاق اًريفخ
 ىرولا راصبا ديزي راهنلا 0 راجتسا نالفبرتفتو ةنمآو 4 ةعنمو ةراجا وبرثختو» ترذخ

 اسوا 3

 كدا ىنعك - نم مسالا 06 ةراذخحا دك ناوزااك

 2 ريئخلا ةل أ اعح ظنا ف و تاكو ءأنلاو عنلاو ّة اجالاو

 را اوأا طل 1- ةب ب دنا جالطصا يف 2 95 ءايوا دع رفحا

 ةَرقملا * ايلا ةديدشلا ةآرملار يو . ةظفاحلا لجال ماَقي
 را 2 جرحا قمح ءاسنلا نمةَرف او ٠ ةرانخحلا ىعمي "مسا

 3 و ياحنأو ريجاو راج ا ريفخملا 7 نمل 0 ا

 نمو .روفاخم جيلا ةديدشلا ة ًارما رافت ب ةارذخ

 ةراجالل ناكأم لك يف اًيغ هاما نول دبي مهل ةماعلا نول
 ىو ريفغلاو رثغلا ْن ول اوقيق كانا انه نم ةظفاحلاو

 كلذ

 ءاذغلا نسح ةجرفخملا

 1 سم "0 3

 .ًاليلق ةلكأ ماعطلإو .هب ازهتسا اسفخ ةسفخي ةستخ
 ُة ةبلغو جيلا مالكلاب هل قطن اًنالفو .ةمده ةانبلإو

 ىا زجزم ُِ الأ نم لقا بارشلا ُِ 0 . حارصلا

 *«تفسخم يا ضرالا تسفخ لونن ةّماعلإو .دض رثكا |[

 م سوا 3 هل ا تركي ن ١ هل

 ل ا ف ل

 لدجنلا لجرلا شنو مالكلا نم جبنلاب ىطن لجرلا
 ريثكلا بارشلا سيتحلا *« ريغت ةاملا سفخنإو . عضخإو
 راكسالا عيرسلا بارما 0 # جازملا

 لجرلا شنخو .٠ قر امدح 5

 ةفلخ ٌه هرص) فعدو ةنيع ثرغص و العض اندح شتم

 ليلل ابر صبي نا وأ عجو الب نونجلا يف اداسفوهوا

 مانس 0 ا برود 1 مون ُِت راهنلا نود

 ثردبلا ىشّتخ * لوط الب "مضنإو ةمّدقمرغص ربعبلا
 ضرالابو .ٌةَنطوو هعرص و ةمده ءانبلاو٠ ف*"عحضص

 كيلو دفع زكصل هوم ظارطإلا ”نئارخلا

 شنخاراملا نود ليلا 5 ب نأ ل أفي 0

 شنخي 3 1

 ه4

 ٍشاّقعلا نيعا يبو ارون
 شنخالا * ةَرَذلا 0 عون شوفك < شيفانخ َج

 نم شفاخالاو 000 ج ةأشفخ قالو شنخ هب نم

 دبع باطقملا وبا وهو ربكالا شفخالا مو ةنلث ةاحنلا
 ىهو طسوالا شنخالاو .ٌيرْجتل ا ديجلا دبع نب دينحلا
 رغصالا شفخالاو . ةيشاجلا ةدعسم نب ديعس نسح ا وبأ

 0 ل كلل نا نايس ىب «لعوسو
 0 1 ضخ ضنخت لبالا م

 ليئار
 ىهوا اهل عضاوت يل ةمحرلا نمل ذلا انج اهل ضفخإو
 فو .لذلا نم ةمحرلا حانج اطل ضفخا يا بلقلا ىلع

 نا يب ةروس ٌة ةنمو .ةعفر دض ثلا ضفنخو

 ||قزرلا 0 ا ةعفربو طسقلا ضخم هللا نا: كي دحتا
 ا 7 .٠ 556-5 نل -_-_

 ضفخو . مع قفرإو رط عضاوت :بلا نينولل ك 0

 ” حلات وال تينت اذا لكلا ةنمو ةكحو ءاذخنا ةتوص

 )ا ليللا مح 56 اذا يأ ضشخناف اًرابن 6 اذأو

 تمدح اذاو ٠١ كي نم كاويس 5 كلتوص ضنخاف

 ضنخو . كلءمس نا هركت نم ىرت له تنفنل افراهتلا يف

 | ىلع ةيراجلا تّضنخو . ماقا ناككابو .ةعضو انالف

 ةناف نائما فالخب هب ٌصصاخ مالغلا ندْك لوهجل
 | ىلع اهرخا ر دكة لكلا ضنخو . نيقيرفلا نيب عئاش

 ل 0ك ل ةفاصا لا رح نم ٍلماعل بارعالا ليبس
 اليس منَ ضخ ةشيد ا ةباكح مي ةرواجم

 موق 4 ةنمو ٠ ةنوه رسال ٠ ل لونلا 0 3 <ىطوو

 عك ه7 092

 هد.هريعبلا سار ضنخ 0 كيلع نوه يأ كنع ضنخ
3 28 2 

 .اديش ةطح يا نلا ضاخ ل ايو .ةبكريل ضرالا ىلا

 .ناه رمالا ضنختو يفضح توصلاو. طحنا هوثلا ضفخنإو
 || ضناخملا < تنتنخا ةيراحلإو . "طفلا رعشلا ضقتخلو

 | ضاخم يذلا ىعمب قدا اسال ا وه و.لعاف مسأ

 | ١ضنخملا لماع وه ةأحخل ١ دنعو.مععضيو ةنعارفلاو ةربابجلا | لوق ةيلعو ٠ ليللا يف رب وراهنلا يف ىعي شافخملا نال
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 اباال هرابعلا رب دنن نوكيو ةفو دع ربخ او لاا

 امبالا دا ل را
 لوغلإو عيلخمإو بئذلا

 لجرلل هوس تعن ةماعبتلا# قيحالا ع علا 1
 نوب 3 واءوسلا
 ةضاوق ةتيو٠ .٠ ضرالا هي هي برضف علق 06 1 0

 فش الك ضو 12 ااعغ ابيع هر الا

 ك0

 دي 00 ثوطلا تنخ
 تو ٠ثفاخ وهف تكسو ةمالك عطقنا اذا ضيرملا
 يجب انحك كا 0 اًنانخ لخرلا
 عجأ دض هتءارقب و.ةعفرب لو هانخاو ةضفخ هتوصبو

 * عوجلا نم ةتوق تراخ يا لج رلا تقخ لعن مالا

 هتوصو همالكب تقاخو .اهللم مويل تن ةقانلا تدفخا

 رعاشلا لاق تن 0 تفاختو تارت 0

 تنك 0 ها ني 3 تشو

 تنفانؤمال كاتالصب روح 1 ليئازسأ يف ةروس ُْ ةنمو

 0 ةأوصأ نوضنخمي يأ مهن ن وتفاغثي هط ةروس قف 2

 9 0. عدز 2 هيف 00 ان مسأ 0

 ند فر ض ناتنمأ 7 تاديشا تنقل ا كا

 27 تانك للع كح ه ةنصلاو ( ةيس راف )'ةيسكألا

 ااهدحو تناكاذا نيا يتلاوأ ةلوزجلا 5 رمل تونا

 ءاسلا نيا
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 ندبات لقعلا

 3 رمل ع اي فا ىكتشا ا" [نَخ خضم رالف عَح
 هيثلا حش د 0 ةباصا مخ 3 شرب عبلا قو .|,عماج

 لبالل اد حا < لام

 ةدعر 3 أك اهعفري نإ لبق مايقل | نالجعأ ريعبلا الجر

 ببشا تابن اضيا تحلو .اتَخ نخ دقو نا وهف

 بعصا لاجل نات
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 | وم

 رايك 5 ع و ىلوألا 3 ءاذلا 2 ت وصلا د |ورينك فخاتخ ا

 3 20 ا

 ا 20 ”رفخ الاعج ان انالفو 4 و ةهيوئاعتتوا

 رفخ

 ينحل« فيعضلاو هللا نوم بيرشلا حا + ويبر

 ملل اريثكلا ل1 خالو 0 2 1 ا وحر ل١ لجرلا

 ولا لكن :ءأ 0 هل 3 مدنلا جات 0 0

 1 جاسم ديق نمو

 26 بالكلاو عابضلا توص ةييفا - ى

 ناعبض 3 ديدحلا صمغ يللا ك 0 ثوصو 0

 ”ةراعيض سس رئاقلا 3 كو ٠ تدق وصلا 0 ا

 د أرفالاب فخاتخ باوصلأو مق نايغط وهو ود اول !

 ْ نايلعتل اك عابضلا ركَد وهو 3 اص ناعيضلا ن ءرال

 ا انتوص 0 م ف 0 ١ اعتلأ ركذل

 1 ا دنخو 0 رة دع ل2 1 دنخ
 رع 3

 دونخ يم تجدخا ةقانلا تدنخا * ديشم يف 5

 دفع يف نا لو لبا > اهنا ترهظا وا

 ا ال نتازعلا دردنخلا < نت املا دخلا - ددنخ

 ٠ْ حارصلا ُِق و9 مالملاو علب ا 0 دعا 1 ط و5

 1 ف ديعلا تن ةفّرط ل وق ةند 9 ها نعم تايشخلا

 ْ هتقان فصوا
9 _-_ 

 دادي | 1غ 0 اك و5

 هر

 | |ن.ركذلاوهوريلظلا عارسا ةعرسم اهبَدضَعب تيتو يا
 ا تاددينخو ل ؛دانخو ددانخ جماعنلا

 ا ا 5 هوم -

 هراجا ارذخ رذخيو رذخي ديلعرتخو 6 هراتح
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 اراخ
 ظ عرزلاو ٠ داسنلا ند أابغنح هه 5 ةلخأ ا رقخ 9 هب كو

 ديعل أ رفح ٠ هب رذغو 1 صقن رو ل
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 تروس 0 اع 0 روس رثخن هر ما تك رجم 5١ 0 جر

 . ةرفتح ىحك 6 «رافغعو رف راخو ةرفخ ين يا دعا

 جاوصل | 57 0 500 اضيا ةراخو ٠ نيغل أب اطوفل ةماعلاو

 ر

 ىف عم كمعلإ انالف رفخإو .4 ةحرانخ لا ةنال ا

 ه/



 وظخ

 .ةنع طبمأ ةيثلا ةنع ٌطْخو وطني نا 0 ةلح ةطخا|
 .طانخا لافيو# ءاطبخا ماطنخاو يَ [ظخ كانا اقوا
 0 حامحتل ا غي لاق .مرَواجو 0 ةيولقما
 تاق تيطخت لاف رواد قع تيكا
 ا رملاب تأّطخت لتالو انك تيسر نال
 معن الآ هيلا لصأَل تنك 0 لوف

 كوخ ج نيم ءدنلا نيب امة طم + عرشلا يف ةنع يملا
 ال داش 6 ا تارا اراطحو اكل كاوطخو

 فر .تاناظكويحص ١ يف الا نوكب ال عابتالا

 هش | ةَواحتك|و .ةلبشو ةقرط يا ناطبغلا تإ اوطخ اوعبتت الو ٠
 تاوكَز لثم ءاطخو تاولعح ج ةرابإو ةوطخملا يف ةغلا

 سيلا هرما لاق كرو

 ءايطلا اننرك تارا

 رطم رداووناطخ جاوف
 بلقب ةيرطاملا ةيطخملا * مادقا ثمس ةحاسملا يف ةَوعتماوأ

 هاي ةزملا
 ل ادنإو ةندب ىعرتسا د لم ليلا طدحومللا

 سس هر ى هل 1 .٠

 فرظنلا » فراطخ يف ةغل وريم هي فرظخ

 00 باق ر

 انه نال

 ةرتبلا ة هروب

 ىاءز بهلول تاوصلاو سرمابلا فر .كانناورشل |
 أو ةلمجلا يئأم عيجو ١ ( ةلمجلا ءاللناي كرظيعلا ْ

 ( مسالا انه يف يل ) هيف
 يف لاق .زنتكأ (ٌيوإو ا الط رطعص ل النحل الإ
 كافر يئدعسلا 0 1 يظح لكحل حاوصل |

 يو نجاوملا لذم تازنتك 6 ا ظاخ نجاوملاك

 "غل 5 ةعمإ

 دعاملا#ل اقبالا

 5 1 ترانا

 را ها لع تكي تكا

 يوزخا ةعببر يلا نب ع لوف

 00 راسا اَمإ اًطيخ اه
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 ةرأ كفرت حرعاس نود ماللا عم الأ ك الاد نم يف نونلا 15 اًظخ ةمحل لاقي دقو. .اهبقدي ةيشخ مسأ ةنجنم عج

 0 واخيالو لوقا. :٠ ىرت نأ ةفاضالا ىنعمب يئاي.ال ةنال ىلع 5 واولا ت اقف . نيوخشب 8 ةلصأو 5206 يا

 ال ياي ةرورضلا 000 كم يا ناناظخ دار 1

000 

 ةدجا حاب لمفلاو مد نا

 يضاملا لهنا ظنلب انظَح دارا لبقو :ناتطخ اه ماا

 دنع نيتكسلا عاتجال تطقس تناكيتلا فلالا ٌدرف

 هائلا ةكرحي دادنعالا لع هاب ةدحاولا ريض ىلا ودانسا

 00 د1 تاك رإو نيالا نريمخ ىلا ديس
 اذخأ »< تيار اكانافَح اه ذ لاق كلذ ءو٠ علل

 1 1 |”يضملا يس اخو .نيس ءاظخإ لجرلا

 ,عامتالا ل ةلعإ ةيظخ أ داراغإو العا 2 1

 ة حالا ف م < رالأ ]وا و
0 

 نوزجاعي ةي م ةنسو ناح وم هج لذ هى

 هش وأ ان تأ اه عما

 علا جر

 يف ةناسل رعتي ال و :ةيلاوتم ارم كلذ لوي نأ ناب مهضع

 ةلكارشا اذا هينلح نم 2 كاص د 0 دهلا مه ع

 ن

16 

 | 1 ا

 | ةلعيخو ٠ . م دمر نم 0 ١١ لءوخ - لعخ

 لَخ ا »< لعيفم لست كو ١١ 21 لكلا بال

 | دحا طاخت 0 ا ام رمد فوت ىانزرتلا
 يكل نصيق وا ص هيف اكن را ةلسلت رخال كرت ووقف

 0 ا يك ل نرونلا تطقسأ اأو ٌيرهوجلا لاقل
 ميوفك ع ضوملا اذه لثم ةيساهب 0 ةيىفماكماللا نال
 رعاشلا لوق ىلا ىرت الا كل اباال ةلصإو كاباال

 نزل ديال ئدنلا توملابا
 ينفون كاباال قالم

 ف ةحالو 'كيديعال ةازنجب ةئال كل ئديع ال كلوتكو

 0 رجت ل ةفاضالا لييبس ىلع قراكوا كلذ نال ,ةزازح

 هتفاضال ةفرعم نوكي كل اباال ون يفال مسا نال ةلّئسمملا

 كلذلو .وهنلا لع يف رّرتن امريكينلا مزال وهو ريمفل اهلا
 هيلع موكحم ةركذ يذلا تيبلاو ا راو

 اناتلعتم ا افرح اولعج انأو. 3- ١
- 



 وطخ

 ينل | ةهغنلا طسو يف ينغملا اطوانتي ىرخا ,ةمغن نم ةحلأ م
 فيطخ لج ل اي .يثملا عيرسلا

 ةفيطخملا »+ وريس يف ةقنع فطنخي ةناكريسلا عير يا

 :قشالملاب كلم تلتف معن غنا قب تا
 اهب جوزتيل اًيراه لجرلا اهنطاخي ةيراجملا اًضيا ةفيطخمإو

 نم تظل »< نيداولا متلك ن ىو اهنا
 فاطخألا * َيَطَتملا يطيل < يشنملا عيرسلا لاجتل| '

 فوطخ لجو . لوعفم مما فوطخلاو .رماضلا ىتحل| | '
 .ةرماض ىلا فوطنمم بباشو . ةركبلا فاطخ ةهسا نص
 ع ةنرا لوقت ةمالا

 فيطتلا * اهب عري ١

 را كارت ريعتم 1-2 افوطت

 * دارا ةعاجو رافت ةيهادل 5 زودسلا لطنخا ةعطتقي وأ وأ عبسلا ةفط خي ف يذلا وصعلا  ننالتخنالا لقلا

 ليال لطخا وذ لطخ الا *روتسلا بكا لت مه يقيسوملا لها دنع ةيلطعما ةيحلا ةعهجاا نم * نايل

 ثوغلا نب ثايع بنلو رون در اهيخرتسملا نينذالا | ىت

 | ينب ىراصن نم رعاشلا ٌيلغنلا ةقراط نب تلصلا نب
 قدزرفلا ةقيط نمرعشلا يف دعب ناكبلغن

 ظ ةطالئخإو مالكلا ةرثكةبلطتملا
 | ةلعج ماطؤلابو . ةفنا برض [ًمْطَخ ةيطخي ةبّطخ

 ةرهق مالكل ابو . ماطنملا هيلع عضيل ةفنا رج وا هفنا ىلع

 خو ٠ تاج طاع ا سبني ال ىتح ةنع ةعئمو

 ماظنملاب ةبّلطخ * ءاهلع اماطخو لم طخ دول اب قموتلا
 | ىهو صَل ىلع دش اطيل طتخأو .هفنا ىلع هلعج

 را امو نعال مّدقم ل م ىلع وا فنالا
 مزحلا فلخ ام قصال يا هيوطنم شما فطقم سرفو

 هنطب نم
 رمالكب كت ًالطَخ لطخي ومالك يف لجرلا لطخ

 يف: نم لجرأ قدزرنلا لوق و .شإو ٍدساف ريثك
 اينيرج حدمو هاجم ةرذع

 ةلماح تنا اننا هللا غرا اي
 لطم روزلا ل اقمو انخملا اذاي ظ

 هيشم يف لّطختو لطخ ىنعب همالك ف لجرلا لطخا |
 ةشافل ١ هل اًلمَتملا »+ لطابلا لطافملا « ىكلتو رتخت |
 قملإو ةعرسلإو ةئلإو ثدصم لطتحلا * ةببرلا تاذوأ
 ريبكلا دسانلا رالكلاوْطرطصالا سانلل تاج

 أ ضيقو ماثلب طنخا دق لج ينضراع هلوق يف ثيريرحما
 |سوقلا هب قلع امو ٌردصم ماطنحما * مالغ دنز ىلع

 قثيو ربعبلا قنع يف لحي لبحو سوقلا ُربَوو رنولاب
 طال لا ىلإ قضم ام لكو هفنأ يأ هج يف

 داو و ضرخ هيلو سلا لشاب اه عفا مخ جدي
 ْ موطن لج لافي. نيماطخيو ماطخم مسواكرو. دذملا ىلا

 |كسمو .ةغل بلا لاعق مطل * نيماطخ وا ماطخ
 | ليلبما بابن ةفطم ملا ميش ةايخا داع يا
 تاما نمو فون اهقنإ مدقم ةيلدلا نمو رئاظلا راقنخو
 دقو ةرمحا ادج رهزلا ريبكث ابن فيو طن ثامزلا + ةفنا

 هنجوزلل ةبرغنلا ديدش ُنّيلم اهالكو رهزلا ضيبا نوكي
 ظ ةماعلاو . ةيمطخ ةنم ةدحاولا:. ةيردصلا ضارمالا عفني | نمو" رلاو سرفلإو ناسنالا يف تارطضالاو لوطلاو

 || ليوطلا مطخالا * نمرب تابنلا اذه لع ةّيمطخملا قلطت | قمحالا»و لكما وذ لطتماو ٠ اهنارو اي
 طخخإو لاو 0 ا دوسالاو فنالا | دصق دصقي الام ماهسلا نمو. .ةطلملا دلنلا عيرسلاو

 اذخا يذلا ليخملا نم طخملاو أو ٠ طاف ج ناسنالا فنا | لظملإو . ظاغو نشخ ام ندبلاو بايثلا نمو . فدا

 أاضيا طخشلإو ٠ ا ااويكبح جلا ويطخ نم صالا ىلع ٌربخ بولإو ظاطسفلا فرطو دئاصلا لبح اًضيا

 قئارطو ”طوطخ هيف تراصرسبلا دخلو لِطَحو ايميخ نأ ديلا لطخ لجرو .هلوطل ضرالا

 || توي ام أ (ةيواو 2 الي رطل لجرلا اطخ لطخالا 50 . ألا *.ةاطعلا 55 عل تدرعللا

 |ناسنالل اوعد اذا ءاعدلا يف يف ملوق و ىشو يثملا يفويمدق | نم ةالظنمإو لع جنب :ذالا ةضيرعلا ةأشلاو

 | ”اطخاو ةيطخت اة فد ياو 8 ةنع طخ * نييدنلا ةليو طأأ ةي ذاا هانا مو ةيحرتسا 0 را دال

 كو



 | ذه وا ةفطخيةنامشو انْطَخ ةنطخب هونلا فطخ. . يف فلئختو 0 ةدرلم قلادات اسر ظ
 بلحم (ةيدر وأ ةليلق يي الر مل ضرالا طك ود ٠ يدنع ىديع ون طقنلا|

 ١ 1 بهذرصيلا قرالاو ..ةعرس

 مهراصبا فطخي قربلا داكي ةرقبلا ةروس كي ةنمو| نفسلا أفرا طخلا يف ةغلو كلبق لزان اطزني ملو اطزنن|

 7 فجل ةقراسأ 0 سل | 7 كلا تنطخو مكتفي عراشلا قيرطلاو ّى ىلا عضوم طلو نيرحتلاب |

 فو ليق ) كيرحتلاب انانطَخ فطخم فطخو فطخي برعلا عزت ةطاطتملا * < ةغل ابنلل لام .ظاطتملا كم
 ىعمب فظخ 7 ير ىّشس ) ا 06 واسللا هدي مهم لجرأ 08 اذا يدبالا كح طم اوناكل اجر مها 0

 ا ةتفطخاو ٠ ريثكتلاو ةلابمإل ّك 56 فلطخ 3 زان اطزني : و ا|طزنت يتلا ضر# ذرالا ةلؤملا 27 ةيبكو 7 وات ٌْ

 .اهاطخا ةيمرلا ىارلا فاطخأو ٠ ةنع تعلقا ةتنطنخإو 1 إلعب ناب وسفنل لجرلا انام ينل ١ ضرالاو كلبق

 ةقرتساو ةبذنجأو هعزتنا ةنطختو < < ىنلا فاطنخأو طخ ج اهينبيل اهرائخا دق هنأ لعب اهباب ا رام ًةمالعإ

 ةتدلأو لغاف ماع تفاطاخلا 1 0 ب ربو ةبلتسأت ُّش 1 لهجاو رم الاد لل هبشو ةلصالا طا

 الل [فلالل ة ةللخ ىزر !ذا نعاظ.ةلظ كنظاخو | .ةنعل اهيا ةطخإو:. هيلا يقتل ميظعلا لكشملا رمالا
 يذلا 0 5 ا فارفرلا هل ا لاثبو» ةفطخل | ةطقنل اك تملا نم ثو .رومالا ىلع مادق الاو بارعالل

 0-0000 لاف. 0 جام هاش 00 0 ها ادد 7 50 أهريخ ئرعمإ هللا 3 لثملا مو

 اننيمر مث دفحلا ىرم نضل ٍعضومل وأ ٌر ره ا نفعا ءاف را طا ىلا 6

 بفطا وذا تاشئاطا اب ال كسلا قم نمل لكمتوا جامرأ 1 هب عاب ٍِث طخ وهو ة 0 الاب

 هبش ' فوطاخملا 7 0077 تل ةفطاخلا ١ ظواك 3 0 جاط يدم لس هب موقتف دنطا

 فاطم * يظلا هب فطتغت لو لأ 5 نعد لجل بضخت يذلا للا ملاو٠ ضرالا ىلع هم دق ر ثا كرتي يذلا |

 جحارتصل ! فو ١ كلون ىرم برضو ةغل ابل لاَعَف نود تايرضمملا جربت رعب ا

 عمسلا| فاطخ را وه ثي دما ق يذلا كنا يبنتملا كبطل يلأ 5 وق كلذ ىلع و١ تاع ,رعلأ

 .ءوسزنعل "د ةفرصنمر غ ةطخوا طا امخ جطغللا نم

 0 راوز هل ل افي دوسا رئاط اضيا فاطخمإو .ةفرتسي يا ابب َنفَرعام تالف ةبظ يدفا

 || لكوا رّوخخا ابيف ةركبلا:يناج ف هايج ةديدح ودنطا ييجإو#لا غبصالو مالكلا غضم

 بيل انو حاعكا | يف لاقو. فيطاطخ جنح ةديدح ةلئاس مادا نم نْرَرَب الو

 دقنإو .انيطاطخ عابسلا 2ببفارعلا تاليفص ٌنبكاروا

 هفك فيطاطخ ارق تقلع اذا كلذ ليَّبق اهيف لوفي يتل ١ برعلا ءاسن ءابظلا هلهب ديربأ|
 ارا مون ىيقعلاب كترملا ىأر اهب تانتسملا رضا نيعأ ام

 هلو 3 ضرع ند 5 برعلا لوقو. د فطنملا مراعألا تن دمدعلا 00

 ن اقب . يثملا يف ةعرسلا َيَلَتملا * ةنم 35 يل تطَح ةرطبس ةواه ام

 اًتلطم الوعنم وكت ةعيرسلا ةيشملا يا قطَتملا يشْيوه| . .بولجم ريغ رسح ةوادبلا كو
 نع نوجنف اير يشك وأ ءاصخرفلا ةفوو قياكك رطم «رلل وأ نينروطم نيب للعب م ضرالا ةطيطخ 7

 هزات 1 قمل قطخم و. تاتبلا اهتلط وح يف كلنئاحلا هب 0 دوعلا ةاملا + طئاطخ 8 اضعبأ

 0 الل ين الب جب يت يقسم كب تابوا اةطياططوروب اني لكم ليس ل لاير ظ
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 .نسساحلاكاهتغيص نم اط دحاو ال راطخألا رطاخلاو
 جمالملاو

 لّوقن اًبرطخت برطتتو ةبرطخ لجرلا برطخ
 لاجرلا نم برطتملا * اعقإو نكي ل ام لاق يا
 يف ىرضلا ءاحإو ءاخكلاب ةبرطتمملا < ل وقنملا براطتماو
 . علل

 نيتوطخ لعج وامن ديم ق ل

 .ارملا دلج فرطخو . هئعاسو يف ةوطخ

 ىنعمب ةأ رمل دلجو لجرأا فرطخت * هب ةبرض فيسلاب

 ** عاسولا لجأو ىتملا عيرسلا فوُرطتحما * فرطخأ
 فرطختملا *ةينافلا زوممهل ا ف رطل « عير لا فير رطل[

 عارذلا بحرلا ىلا عساو ١١ لجرلا
 رّود يا بتكادطَخ طخ وريغو للاب طخ

 000 اهعباج ةتيراج ظحيو .ةياغ فورم طلللا

 اهذختا ىسفنل ةطخملا طخو .ًاليلق ةلكا ماعطل]و . عاجلا
 ةمالع هيلع مدر ءيىثلا ىلع طخو .اهيلع ملءاو ىسفنل

 هيف راص ةهجوو .ةراذع تبن ٌمالغلا طخو . ةرظحو
 رعاتشلا لوق ةنبو رفح ريقلا طف ظياخ

 ىنلعل مودَقلا يناريعا تلقف

 انالفو, عا

 هديا ومال اوبن ايدورلعلا
 . رحز م 0 ابيف لع ضرر خس رجازلا طخو

 . ةليطتسم قئار ألك 4 تمادح لمرلا حايرلا تامخو

 رعاشلا لوقك هنمو ٠ تبن مالغلار ادع ل

 .ةبيرب لع ةظحاوأ تدهش

 أ اراكذت و رانع طخ تتأو

 يقانق يف دتَأ بسلا ماحاي

 ىَراكس دوهشلاو 37 ”طخلاف

 .ابمسر طوطخملاو .ًاليلق لكا اطيطخت لجرلا ططخ

 داليلا ا 2 ص رطخ هيف ت.لعج ابهج و 5 ارْلإَو

 اننا يسال و اطارم
 لعاطنخا مالغلا اخو .ط خط خ يفرم دقو طوُطخماب

 ططخ

 ”طاخملا * اهتانب مسر دلبلا طنخإو .اهيلع لعاو وسفنل
 | طاطخ جرححلا يف طوطفملا هل اعتسال ا ءاف مسا
 | ءينلا ْق ةليطتسملا 59 ررطلاو ةباج 5 مك ع ن 00 و

 |. طاطخأو طوطخ ج لبسلا ب فيتا قيرطلا وا

 1 سرفيس لكوا تمرعلا ايس و قبرظلا اعنا م

 عام اهنال حامرلا بست هبلاو نيرحيل اب نفسلا ةكقرمو
 (حامرو فصولا ىلع مخ امر ل اقي . اهتينم ةنال ال هيف
 يدلل يلا لوق نمو . ةفاضالا ىلع لا

 ةريصق ةنع طفملا حامر نأو

 للتا تيلل دين اوإذ
 || ةماعلاو: عراشلا قيرطلل الما في كلن ةطقلاو
 ظ يذلا وه ءامن ا دنع طتماو .رعتلا ىنعمب طملا لعتست

 ١ ةلكفنلا ,ةجاهنو اًقعاالو اًضررعتال الط مانا قنالا لبق
 | لع ةثداح ةهظع ةرئ أد ةئرملا لها دنع ءاوتسالا طخو | ن

 ظ .ايبونجو ايل امش نيفصن ضرالا فدنن ضرالا تمم

 ينطقن تعرب لصاولا للا وم مدنع تملا رك

 ا 4 .

 ا دكا وه جدنا :عريدألا ااا عشا

 1 و :ىودنلا 5 للا 0 لدعم

 ريودنلا ركرم ىلا لاعلا كرم نم جرخي ةطخ وه مدنع
 | مادنع ترتملاو قرغملا فخ: جوربلا كلف ىلا اًيهتنم
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 طخ 0 ترغملاو قرشملا تريب لصاولا طخنا وه

 || نيب لصاولا طخما وها لاخلا ةامب اكا] ادنعألا
 ظ 2 الز رطم در لطلاب

 رجب اًرام للاعلا ركرم نم جرخي ”طخ وه موقنلا طخو

 | فصن طخو . ىلعالا كلنلا مس ىلا اًيهتنم بكوكلا
 | بونلاو لاهثلا يتنطقن نيب لصافلا طفلا وه راها
 ا  انعبا ل اتلاف بو | طخو لاوزلا 0 ىو

 سارو سايفملا سار

 0 ىلا لوق ةنمو ٠ ا_موضغ * كدلم طوطخو: ُّط ا

 نطلا

 ناب , ي ىدتلا ن ,وييحانلا ذك

 أو 0 طخ نى ٠ ةءاضأ 3

 سانجا 0 نام بادن دنع ظل



 || ىف ةلقم يا اذط َطَح اذهو .ولعلا ف ليدعو لّْثم يا | ىل< يل رئافلا طشنبو رطاخلالقصي ”يردرملا لوقو ظ
 راطخالا عافترإو هيريرا لوق ةنمو .راطخأ جردنلا | لجاع يارطاخملا عيرسرعاش لاقيو ..هاياوطسيب باقلا |
 .ةرطقملا رومالا 0 بنرلا عافترا ياراطخالا ماتاب | وسفن يف يا ورطاخ يفرعشلا شاجو . ملخنلا يف ةفاديلا|

 || ال نا نيبو دجوي نأ ني 0 رف افلون تاما تلغ اذا ردنلا تشاج ملوق نم
 مدل 3 ةرتملا *رطتل نطخلا وذو رتختملا رطخملإو 21 ميقملا فالخ هلل اا دنع دلبلا ىلا رطاخحناو

 ةّمسو ةبشع اضيا ةرطقملإو .اضيا ةرغسلا ىنعمب اهلعتست | اذكيف ”طاخ يل نولوقي ةكيشملا ىنعمي رطاذلا نولعتسيو

 أضيا ةرطقملإو . اًنيح يا ةرطخ الآ ةتيتل امو ٠ لبالل |بتع يا ةنم ورطاخ ىلع ذخإو .هيف طاخ يل سيل وا
 |. تارطتخ ج سم نا نم ةرطخو ؛ فعلا دنع هيل | ليي د نير اوطا دل روكا ردو سمار كا وا كل

 0 لاقي ةنمو ٠ عتارملا ن دلل ”يسولا تارطخو | .ورما نم تاف ام التو ةباق بط يا هرطاخ ربجوأ|

 الإ لاكق عض راطتملا + يسولا تا رطخ ىرت | رثكأ دنع رطاوتإو . رطاوتملا روج هللا لع وق ةنموأ

 0 راد 7 كاعتاملا ةقذقي يع ءوهو قل نم ثطاخ. ةعب را ةفوصنملا |

 نامّطلاو راطعلاو ير هدب +اعقرب | ٍلجللاو قينخ او | ريع نم روض او برذلا لها بو 0 تى هةر نم ْ

 راظتما 7 دقو. بنر. كم يار ل ”مترو٠ جخرااب ةءاطلا ىلع تع يذلاوهو كلا نم رطاخو ٠ ةطسأو ْ

صلا قالطا دا قروب حر انا موأبو هزاكملاو يصاعملا ند 2 تاركا يكن كلو ا
 ١ لك اذ هم فوصوأ 0غ ةف

 رعاشلا لوق اهعتج دقو .فيسلل اساراتبلا ١ تاقفإوملا نع لساكتلا لعو تانل اخلا باكترا ىلع

 ةفطاعم تلام دقو ىلا :انر | ةلجاعلا ظوظنملا ىضاقتي ىذلا وهو سفنلا:نف رطاخوأ
 ايو ناطَخ ةنم يل حالف ىهو ناظيشلا نم ”ظاخ و فلطابلا هقواعدلا راو |
 ان دي كودمت ةزاظح ا لبالا ةريظح ةراطتملا | لايكمرطتملا + ا يقانملاو يصاعملا ىلا وعدي يذلا |

 ٍإ دا صو ةزابعا قوت امو ل اهر اعباو اطاوب 0 ه لبالا كاروا ىلع 2 ؛امو ف :

 دار رتل كغ هراطط د كا ناو عرملا ضاع ب ندراملا ذا ف
 ميم فخ عقوب ماكالا نط نيل طا سور اصب هازل فسر ووو تعم

 نم ست ةلوقو .ةرتختملا ةفايزلإو . ليلا يشم ىرسلا | ىا ةريثكلا لبالاو نصغلا اًمغيا رطني او .2لا ريثكلا |

 | ماكالاو . وريغو فخملاب ديدغلا برضلا وهو سطولا | رطتماو .راطخأ ج متي اهنم ثفلا ا
 .|اهنا يا .ضطولا ديدشلا مثيملا ةفخلإو .ةراجحتا نم لالتلا | فرشلا رطتمإو .ريطخ دحاولا لاجرلا نم فارشالا |

 * اعرق ةّدشل ةفصلا هذه ' ىلع ىف :تائرتلا اقداهجلادش 4 رغاغلا وقار كامل البف هولا ناكلا عافتراو

 رتل دحاوو ٠ ”عيفر ياريطختما ل 8 . عيفرلا ريطخملا 0 رهدلا فورصل يذلل لق

 اا 2 ى) ريطخ لو ل اقيذا) اجرا" نم اكفاإقالا يوي نطمح هل نسر ايران ذئاع نه

 ||باعلو لبحإو زاقلإو مامزلا اًضياريطخلإو . ردق وذ تالا

 || لثللاو طانقنلإو ديعولاو ليللا ةلظو ةرجاطلا ف سمشلا | ٠ ٠٠ مّدلا ورعق ىصقاب ٌثقتستو

 ا ليدعو لثم ىا ٌريطخ هل 0 .ولعلا يف |قبسللا رطقملا 4 ةندو . كالملا ىلع فارشإلا الإ ضيا رطخاو
 مسار املا ردت ةيتالعم 3 اذل تيلظخ انهو «ىاقلا | اضيا زطقاو نافح عملا عجو راطخ 50 ا

 . يدفع رخآ هنأ هب يرطخم رخآ كلاوي# لوعنم | رطل س : لاقي: دلل اف لاب ءاونف هلال

 هكأ
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 نانو دهحدو

 لح

 م ”ماما 2و بالما يأ ىلا ويس ةضفارأ 0 نم ”موق

 يذلا بيطنملا * مهل اخم ىلع ءروزلا ةداهشب مرمأب ن نك

 اهبطخي ينلا ةآرملا ىيطتمما * نوبيطخ ج ةأرملا بطخيإ | '
 ةياطنملا الاصوات العقلا :اةيلت لاك لجل

 + لالا حز ين و
 ولعت مازعإوزدضلاو ىرصلا وأ ىارشلا تلقحألا
 لغات نما ناو دو راجل وندم يف وأ ةرضخ
 م اك ةنابطخو هل ةابطخ فقالإو. رضخ راب

 رةوشم ورة نم روك نول هب ام ضيا بطخالاو

 9-3 الما ,ىسشح 0 نابطخاو . ةيخ اين ةريغ وأ

 كاكا ني نونلأو تل الإ 5 0 دأب 3 را

 لكلا ميسق نيف فرصلا كاعوهو باطلا هيلا هع يذلا

 بئاغلاو

 تلطخ تت ىرةلوبو الكل أمت وريس يف طضطخ

 الا 2 0 الط وهو اما اهيبجاح تعبص ةآرملا

 نا اولا مالك . قف و نآبللا ىدح ناخد نم

 اريطخو انارطخو ارطخ رطخي هبنذب ٌريعبلا رطخ
 لجرلاو:الاهاواتيب يدق كارعو ويد را

 ةتيفم قو .٠ نعطلل ىرخأ ةعضوو 3 ةضراناطخ

 رخو .رتختو رتهإو امعضوو هيدب عفر أضيا انارطخ

 حترلا رطخو .ءارولاو مامالا ىلا ديشم ُثيس اهدّدر ديب
 ٌئدنسلا ءاطع وبا لاق .زتهإو برطضا

 اننيب رطخي *طخضإو كنتركذ
 نعمل ا ةاقثللا انم ثلهع دقو

 اًروطخر طخيو رطخي هل اب يفو لاب ىلعو هلاببر مالا رطخو
 بنيطلا »ا لوق لوالا خطو نايشا دعب ةركذو او

 يبنتملا

 هل اهب ةأرن نأ رطخي سيل نم

 ضرافلا لوق يناثلا نمو

 لاب ىلع ماوس رطنمت ل دعبلا ىَرأ

 ىلابلا رج نك راطحالا فرع نونا

 را

 يربرحلا لوق ثلاثلا نمو
 لاب نق دامحاالو لاب يف ٌرطخا مو

 .ردحا لاب يف نما الو لاب بوث يف يما كو يا
 1 51 ل اهو كطرتلاو تندح ثداولا انتحر

 نع لدع ياكل رطخ لول ةماعلأو يركف يف حولب يا

 *اعيفر يلاريطخراص را ل رانا رطل
 ١ كلة ةزان كله زم الغ ااهاثغا رانك عافني رطاخ
 | نا لوثكوي ىدعتب دقو : ةنهار 7 ىلع انالفو .ركلل»

5 5 
 ماكس انلا ريخي تسل لاق نم

 هر ذاع نال ع كب هلي

 3 ع ع سس م عسا ل ممم اد ا ا سل اح ا ا 1 ع ع ع عمه مس ع سمو

 : _ مهأمز ِ 5 3 كلنا اع وأ

 | ةرطاخأ يور يف ف ريظن الب

 رطخاو. رك ةاعح 4 ا ىلعو 4 0 اع هل هلل ١ هرطخاو

 ا ةلعج لاملاو .٠ ”ةزرابف هنرغ 0 كيلا لعج لجرلا

 . رثنلا يف ةلثم راك اًنالف نالفو . نينهارتملا نيب 1

 |ضيرملا رطخاو ٠ اتفارئالل تراي: الق رطل
 0 دع وهف يرطملا ثفوخل ىاارطتلا يف لخد

 . ةرلأ دعب ةكللا انيتا

 رهحالا فلخ لوقو .اونهارت اورطاختو

 تركانت ام اذا ىلعالا لبجلا م
 لبا ترطاخت وا ل اجرلا كولم

 دنع مراذاوتتاندالا هلاشا هوا نارطتلا شؤم
 0 .رطاوخ ج سجاطإو لعاف مسا رطاخملا * جايطا

0 
ْ 

 ؛ يأ اني أ رطب وهو. ةزاجو ام

 ااا قم ديلقلا ق كرب | رطاخحل ركع

 قالا راع ناللا طيات ]2 نطاعلا ىلطأ 0 6

 ا لا لد لاهل ظنل قالطا باب
 ظ ىلع د اذك ىرطا > يف لاج لاقي ةنمو .ةبلاغلا

 ىرطاخ

 تدلشل

 طاخ َّلَ> ول
 َِ ه2 ع

 ىتمل كحمم ّق هر

 يأ لوق ليبنلا اذه نو يرطاخ كك عقوو

 المح :نسرشلللا

1 



 بطخ

 01 1 ادق ينل اط دراطللا لكي ةنأل لق نأ

 بطاخملا ريض ةاهنل | دنع باطلا ريمضو .ةولصلاو ددحلا

 د اولا كفاكلا وه بالكل فرخ و !تناؤغ
 ةلضنأللا تطالاارتاع دعو هلانعو كاك اوه راقألا

 .كاهوخ ا لعتلا هاما
 يذلا دي رجتل | نم”عون نييعي ديلا دنع سننلا باط>و

 سيلا ءرما لونك در ج يف هيلع مالكلا ّرم

 دقرت ملو قمنا مانو دمالاب كليل لواطت

 هلم صخش درجت ىلع سفن ىلا * 1 اا
 كا .بطخر دصم ةباطخملا * اهركذ يب لا ةل احا هذه يف

 تانولطلا ون تلواابر الاى ةاكفإز نيكل
 عم ٌنظلا بلاغل اَءاَينا اًحار مح اهب محي يتلا يشو

 ا وهف ليللاب فوطب نالف كل وك هنالطب زيوت

 ترن ضعبلا دهو كايا ولع

 مزاجلا قيدصتلا عقوي يقل ةارالا يو تالوبنملا نموا
 راكنالا ةلباق اهنوك عم وق دص يف ةهبشال نم ءاهز 0

 ال نا ل ا رك نا ولا .اهسفن يف
 م عفش 0 اع لفاعلا بيع 00 07 ص ةرغلاو 10 5

 * ظاّحولاو ةابطنملا لعفت اك مداعمو مهثاعم رومأ نم
 اذه ءااعلا لوقو. ةباطخمبإو باطفملا ىلا ةبسن ةياطخملا
 للا 0 5 ٌنظلا دروع هيف ل 7 ماقم يا باطخ ”ماقم

 ج ع وارغص رمالاو ناشلا بلا + يبناطغلا سايقلا

 كليلط 8 ه يأ كبطخ 4 ل ايف رمالا بيجسو بوطخ

 بو ذل رهام كلف / ليقو“ هيلع ك كلد يذلا أمو

 .ةئبلط ل أتي كرمال تيطح لاني ءابن :واطملا هيلا

 ىهو.٠بوبحلا نود هرككلا رمالل عسا بطلا ليقو

 ةباصأ

 سيري نم كبارا ام كرد
 ثبوطفلا كلذلا ىلا قرت لهو

 لوق نمو ليلق وهو .اهيتج بوبخلأو موركملا وه ليقو

 رحال

 د ,رأم وابن وطخلا كس 1 5

 ه5

 بطخ

 رورس الو ماقا وس الف
 أعم ظاوس كيس ليا ماقأ أ ةهوركملا روهالا تيسسرام يا

 يف ىضننا اميلكن ال اضبا زورس ماقا اف ةبوبحلا رومالاو

 مالم ميظعلارمال أَ صلع نشا ليقو بسال ذو هتقو

 رعاشلا 3 وذ هيلع و

 | ٌديسي ميضغاون وكت ل ناوبباطخ لك
 هأوق يف ىريرلا |.تاهاقا حار ث ةنرسف 5“ مما ر هالآ و |

 جو مط ند هربت هرب دف كظقلا اذه كليا ت تلكو د

 عيا لاقيو. ارا بطخ ىذذلا#لغرلا ظنا يح
 ” طودلا ”مصخ يررحملا لوقو .اهبطخب ينل ةبطخ يف
 بطاخلالوقيو . باطخا جامل أط هب دريل يا ال

 تناك ةلكف ود ناّدشإو 1 بوطخلا لوقيف ٌبطخ
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 ديو. باوخالا ثنكوه هايطخملا 0 هب ٍََئ زن كن هرعلا ص

 نوع اب مناع امال 7 ا ع داوس 2 ةابطخ

 ابي يف يف !١لطنملا ن١ ةنابطخملا رم 5 ١١ قرو 0

 (| ةيسل ابطا تك ادن 7 و رابط 8 0 واوخ

 1 ةنابطخ قروأ ضخ برغل لوقو: قانطتلا ىلا
 ثانلكو ردصم ةبطخلا * قر ولا ريكي ا ةغل ابملا ليبس

 ىلع يندر ا لناع قاطتو. جاوز 3 5 ارملا

 3 رخل لج را ةبطخ 59١ ةيطخلل َ وب ا تك 1 م

 بطخم ال 8 ىا بيطنحلا مالكة بطخخماو . اهبطخي ينل

 ا 7 هو هةطخلا لع ٠ مالكلا ند هب دي

 ظ 3 لاروقنالا 0 0 10 .يظع رما يف الا نوبطخميال
 ةلمسبلا لد ٍِ ا

 لوا قوكتو 7 ىلع ةولصلاو هللا لع ةنئلإو ةلدإو

 ءيش بلط نمضتن ثاملك يف ةبطخملا تايلكلا يفو.مالكلا

 ْ . "مضل ا ورع يفو ردكلاب نوكت ءاسنلا بلط ُْ ا

 || يف ةءاج ىلع بييطخملاوي كسب ام ةبطخملا ناريشالاو. ىهتنا
 رز 5 - ع 03 01 0

 برشم 2 1-1 ول اضيا ةبطخاو ٠ 3 و تل وأ روني 3 رمح

 كلط نمضتن

 أون ناك مىنال م

 الكيقو باتكل 5ك ةبطخ ُه 4 مو هوو

 تالا + ةزضح ابتهرت ةريغ لقوا ,ةرشص 0

 رش 0 0-0- ريق 0



 يطخ

 واحلا سارت ةلاكاباطخ و ةيطاخم مالكل اب ةيطاخو َ

 نينموملا ةروس يف ةئمو .هنأشق ةلأس نالف يف ةيطاخو
 |اءاكت اهطاختو . نوقّرُْم مهنا اوفظ نيذلا يف ىنبطاختالوأ |

 رييتلاو ايطخ ىسم دارا دل ٠ تاكا ١
 لعاف مسا بطافملا  مهتبحاص جوز: ىلا وعد انالف

 ةيرعشلا هتماقم يف ”يريرحلا لوقو .ةكبطخ ج
 انا ةيندلا انيدلا طاح

 رادكالا ةرارقو ىدرا١ كرش 1

 نو اينم ايم سات دل انام حرر
 2 52 جّوزتف اًيطاخ يل ْ

 يبا ن؛ ةيوعم نب ديزي نأ ديف لصالاو .هفنل اهاضفن

 ا|ةنلسرا ل

 | | بنر يوم دق ناك ماشلا يق هيبا ةفالخ مايا يف نايفس
 قارعلا ربما ياهلا مالس نب هللا دبع ةجوز قنا تضب |||

 7100 نم مظع بناج ىلع تناكوأ |
 كين اا معو نا لوصولا ىلع ردنيالو 1
 ام مكيوهو كالطا ىلع فرشا ىت> ليعاو ردد قاضأ/| ٠
 ا ابا فشاكت وم لارطخ يف ةسان ىأر اب و.ةسقن ف!

 .عرجت الو كنع ضخم اكنيب عمجا انا لاقوةبلق بيطفأ | ١

 لسراف قارعلا ىلع هل ًالماع مالس نب هللا ذبع ناكو

 نا تدرا نبا يل نا هللا دبعاي 2 لاقرضح ًالوةبلطي |||
 تل اقف ك رم هايف اهتركاذو كريغ اونكاطدجا لفاهجئوزا| |

 تدب بمن أ هدنع ناريغ لجرلا من 10 دبع ن ١ ياي

 : 7 ةرشاعمب يل ةفاطال كفوُنأ ( يننا لعن تنإو قم[
 ١ دبع ناكو .كل يف 827 ةلظت نا تيار ناف ْ

 7 اًديدن اباعا أبب بيرعأو 8 ةوظع ع بنب نار

 ةرهاصم دتغا كل انكر افلح ضل ىتحا ى
 زياذ ةركخ مابك وعل دع نق[ نك اتا ةفياحل| |

 ف جرام نا بيدا الاعطال دارا ]
 هسا نأ ملعت تنا هللا دبعاي هل لانف دفلا نيكل ١

 اماط تي ينبأ تيدواع ف انأو رِكأر ىلع ني ا

 غلبو .انسأتم اًنيزح هللا دبع ىف . اهريغ كلةنلرظناف | .ةنم ان دو ةنكما ديصلا اتالفو .انابطخ راص,لظنلا |

1-0 
 تبا تح

 و بضغخف ةنايخنأو ردغلا ىلا هب هب دلل "مالك ةنع ة هيوم

6 
 اة ةلأبإ ىلع اًتغيخ كلذ ناك هتراما نع ةلزعو
 ال ءادرسلا ابا ةيوعيم فلسا هلل كديع 0-0

 يف بلاط يلأ نب "يلد ني نيا كو 000

 ةربخأ مث بمتير 1 لصضي نأ لبق ةترأب هرب دصقق, قار هلا

 بطخا هل ١ لاقو كلل وع تا نامثاف ة ةيوعم ا

 00 كلل كرر راكم .ةاذذ نمرانخت يشو ضيا انا يل

 دقو اعف معا تملأ كاف ربا كلتيلو

 | | ىلا ك انه نم فرصناو هيلع اهقز ىتح داع امو نيسحما
 ا جّوزتف ابطاخ يل ةنلسرا لاق ةيوعم كلذ غلب ألو .هلزنم
 - وهو. دمت أ طنا ع دا تثيهذف

 0 دعب ب دقو :ماهفإلل روغلا رح مالكا 6 ةغللا لصا

 بطاخ يذلا مالكلل لوعَت 5 د ايا ) بطاخت اوب عقياع

 باطنملا لصفو. باوجلا ةضيقنو ( ةبحاص هب لجرلا
 نإو .ءاضنلا يف ةقفلإو نيملاو | ةنيبل اب ماو ةحاصفلا

 راح ]ركع 08 ابها ندد م

 ءيلهابلا لئإو
 يننَأ نوناييا مهما لع دن

 يلح نا نانا كرات اهل

 ه لوا ليق

 ادت ا ني راسلا ىو ا طإب وعام لترين
 ظ قا نيب لصانلا باطلا ١ يا فوصوملا ىلا ةنصلا

 ظ يذلا بالما تع ّ ”ةرابع تالقدملا لصف :..لظابلإو

0 | 
 سس ْ ص ةروس قو ل راع ا لخم تناصنخا هي. لس

 يا ٌيواضيبلا لاق . باطخملا لصفو ةمكحلا ءانيتإو
 | | مالكلا وا لطابلا نع حا زييمتب ماين لصف
 ه دوصأملا ىلع بطاخلا 1 يذلا

 || فانئتسالاو فطعلاو لصولاو لصنلا يا هيف ظ

 1 8 ُُس انأو. اهوحغو راركتلاو ف ذحإو راهظالاو راضالاو جاورلا تداول ناو اهبلق ريغت دق اهميأرف ة سما ناك |

© 0 

 اال رايخلف كلارا

 ِْ ّيدايالا ةدعاس 20 وس ةراج أبعلا هله كاف اق

 ا ليمأت لع ءطرشلا ىنديةاحنلا لزعس يو .برعلا بيطخ

 ! 508 ع كل ذوخحنو اذكر اف عيش كر“ نحب ام
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 بطخ 1 أظخ

 ظ م باوصلا ةزداادلكلاو اطاعإو «امتلا + اوك هن ا اذه" لور خارع ةقنلأ ياض الك 00
 ]| أطتا لبقو" بمذلا نم دمتي ل ام ضيا ًاَطلإو | كل هند فو .ةنع لدع قيرطلا ًاطخإو . ةعالا وه ا

 ا .باوصلا د دلَحَو ذيل ضو مثالا ناعم ةقلث ىلع ى داطب | ةعقوا اًنالف ًأطخإو . داع ريغ وا اًدماع إَطَخ يقف
 : | نا لك هل فالاب ةااطالا ربخالا للسعي نا. لاقبو' يعي ضرغلا يثارلا ًأطخإو. ًامضفما

 | . ةدنكتلولم نم ثرحلا نب يدع لتق نيح 37 دلك ع ا : أطخا | ال اا
 : اًاوَض كلولملا انف نكي نا .٠ | مث 2ب ةزيخالا ةالملا تل دباف :طّطخ 00 ةطيطخما|

 1 1 5 لق 7” طخ وأ 00 لأ م 5-1 4 قظن مل و3 ُُك كاني 58

 ْ ةانملا هي لعب لع تح 3 ع م تباسحو | ن 5 هلع رح لِجر يأ 0 تاو. 0 9 يا

 ا ٠ ل ا ةلو٠ ا “| عوقو دعب لوهجا | 4 هطعب ملف الجر حدم دقو رعاشلا لوق ة ةنمو -

 أ ءطخإو ٠ تاكا ازغأو تابحا ابندكب ميسم ١ انباتك

 | دعت ام وأ ثالاو بذلة مآ ككذنب رت اموااكتللا

 ةزعاج
 كح دم يف تأ 0

 هدم ام قلعت ةعطخلا:تايلكلا قو :ةقرجاو اهم | "دما يي تاظحلا ام
 ملأ .تاذلاب باغي امهيس لاقت دق يلو ٠ ضرتلاب

 يملاما م تازنا دفل

 0 ةطشاحإ ربع دآوب

 هل و 2 ا تاطقلا دقل ”يرير#لا كوفوأ|

 ةلصاو.٠ رمدصقم ُِ يطا نانا ركل 0 ا كا ظ

 كا اهادحا ُث 00 ناترثح رفح ل رعلا نم 5 حو نا |

 الأ وكول مالأو» 1 نم 0 دق هم طفملاو

 5: جون ةوس همو كيمأ كعو .اياطخو "ا

 . م اياطخ لغه و تاو كلا لول قو أوذرغ 1 مت 10

 تضج الف لئاعف نزو ىلع هداطخ اباطخ ف كضالاو | ز

 راصف اهلبق ام راسكتأل هي امهنم ةينانلا تلق :راتزعلا

 ةوتنل اب ابظنل لع ةفاللأ 9 لا ةردكتلدبا مث.يتال . يءاط

 .اهبقام اكو اك 7 5 0 أه كلعل 3 تبلقف تفينختلا

 تبلقف اني يبق 1 هر 0 نافلأ يع دتيحو ٠٠

 5 نو 9 اياطخ 5 قو كتافانت أ عامجال ةهار 5

 طاغف ةجاكلا اكل الإ نب ١ ماتف“ . ىرخالا ُِ طوغيو|| و

 كر لكنا 0 5 6 هب ١ هل ل أقف زينا ةرفح ُةسأ

 نق طخ نم درع 0 5 لوقو 055 كس .هلفاإ

 ."يلالد لا نم ىمب نا نا بهعتلا 0 نابع لقفل

 ةعقوا انالف 00 ع قع و ادوطخ لجرا | الهمر

 ”ءأطاختو .اهز 1 رواخو او ةيم برأا مهسلإو ٠ ا ف

 ف اًياطم د 9 ع طاذملا 3 *أطخا ىعفو الاخ

 دا ارا نم + ُُء 1م الا لاق 31 5 ال لعمم

 7 ى منيال ال لعن نم هل طاخحاو وربغ ىلار اصق باوصلا |

 ا ُُ 0 هع دل هذهو.٠ 156 ردعصم ةكطاخلا

1 2 2 222 2222-0 

 نع اضف لاعا ةعبرا دعي لاخلا اذه ىلا تبتنا

 ا روحو عاج لع ةناف كلذ 0-- ةزه ةليعق ءأي

 دانا مرا ةكلضل آو لضالا لع +5 اطخ لاقي

 ةداملا هذه ليق . لئاحلا ةقانلا ةيلمزؤشسملا د ء ءيأ 0ك :

 ةمافتسالا ةهج نع لودعلل لدالا ُُث 3 3

 اهاعد ىياطخ و ةبطخو 5 اهبطخم أ ارم ةبطح

 58 و ةباطخ ا لع كابالا كو وجو ةزنلا للا

 و9 هللا مالكب 9 0 0 هللا ارق

 رداصم دل 5 ردناو اكفنا ل ةبذاكك "لالا أ

 كدا ظن ةّئط طاذحأو # قاعد دصم ةيفاعك تنادي 0 ا

 نمو٠ . طاوخ 37 اطرنلا غىل اطذع يلا ةيمرلاق طاف

 ةنظحا كاكا 51 بطخم هي ثلا بطخو طوو نأ د دّوعل نأ برص اا 0 ءّضا اوما عم م طا 2

 بطخا * [ب طخ راص "الفكي كلكم 0 تسلا نأ 3 يطصعي « لما م نايحالا ضع 2 د ا

 ه6



 ًأطخ مضخ

 اهب نانبلا جام ةعقوم ىرح | +ةضورلاةليختلا*« معن ميل وبو.ةمعانلاةرلإو ادا
 جاي لا ٌقَسَي ضخ ىلع عانلا شيعلا نم ُلَضْحْلِإو لضم

 كلا ةد َّ فو هلو 317 ضاع تكا لعاف ىّرح طابا وأ ف*“عض موألارما كام د ال

 هيلي أمو ع ومو. هتقانأ ةفص هيلي امو فرطلا فوذق و فالضاملا »« ةلح فخ ةئلغخ كتلغلا فلضخ

 ىلا ىتطع ةديدح هتقان دك تاخد يا. ىّرَل 0 لتملارجت

 0 يس لع داّدحلا اهقو دقو شحولا مد . قبح ةأرملابو .ةعطق اًمَضَح ةيضخي ءيثلا مضخ
 يدل < كولو هز رئاك لعل نيش يللا | ةيضخ واش ةبنحع ماعطلا مضخو . ءاطعا هلام ن نمذلو
 هيف لاثيو' عملا طظاغت اقوا 0 ظعمو ولا منلا عزم وا هيمارصأب ف صقأب واثكا اهيا ع ةيضخم

 هيسأ هيموق 500 ةذش وع لاقيو ابل ضيا م ىه م فلا !ليقو: ءاغل 10 بطرلا يس أب ص ّ صاخ وأ ةنم

 2 ثكمو لأ ةبيضاملا 2 عطاقلا مي 2 ا 7 مصاصم | ةفر ا نبا ُل اق . كلل كلذ نود مضقلاو مثل ذأ عييومج لكلا

 ة> ءاكلاب ذأ هل ةطبحو تابنملا ةعابلا ضرالاو بطر لأ 2 انه تاراق 0 1١ هع ن ا 0

5 

 3 1 ةبرشن اج ا جا نوكي نأ 4 0 مضخلا * - الأل بس هع ريع كب و 0 6 ول ل م

 نم 5 58 0 0-0 ةتقان نضج بطلا 0 597 الاب

 7 تفرص لوهحما ة هيةمصل ةورأأ: ةنكح تنرضخو ؛ اهمدب 0 دب هك روج | مهنل

 لوتب |وم قمار : موقلا نضاخو .اطز 6-1 ه4 .ضازم 5 ارملا نضاخ زاوهالا ر 3 مضف ةنود

 اند تباودلا لزهي نم نضفملا 2 نشا دق ريش 10 نأ 00 لكم مه هال أب مضنحا غبي لق هوقو

 تتفت ( يواو ) اضخ وضخي بطرلا هيثلا اضخ | ةقفملاب كَردت دق ةهافرلا 0 ا للا 35 و 5
 1 ا ءاطعلا ةيح 2 مضخا 2 امتقيةح ُُ فالذلا 5

 ةلصا ليق هيعرب ادخا لدم ناب تا طخ 10 ينلا مضنخإو .وقزر يف هيلع عسو لجرلا مضخ
 م نم ل اره ددششم مصبح ا فيلا . ةعطق يأ قب ةبرطلا م فاخأ ل 35 ةنمو 1

 3 خو .و تمراطخأطخت اهديزير دقلا تأطخ لك يا | مضخ ام ةماضخ 00 ةعطقب ياك ةننحإا| ٠

 ةأطخي م خو. تافاحا لم المع لعر 1| دج اديدالا نم ريثد : عمج ١/ مضا * حورغملا هج ولا ىلع 0 ش

 طخ لببس كلس هنيد يفو . باوصلا نع داحو بنذا | لوح ديسلا ضيم + ةلمملا داصل اب ةمضتلا هضم
 1 لاق ةتطو تيطاح «دمأع ريع وأ اًدياع لبق 3و .لاج .رلاب ل ف 2 رعملا رش : ل1 ا ةاطعملا د انو

 ةيفاع ةيطاخو داطخا لج لا أ ام اء اطخاملا تيدو داوجم | الج ول | الق منام در 1 ار ا لصالا ُُي 0

 هر يعوبأ لاق. ةغش اوأ ة هيدر ”ةغل تلح ءىطخ ىنعمب عيجلا 0 2 . نويضخ ج 44 شنلا لع مضح

 :ضل ١ نيبفلا ره هال دشنأو دحأو ىعع ن ناتغل ا «ىطخ اذا 2 رد عطافلا تحس أو
 سرفلاو ريثكلا

 الهاك نيطخ ذا رنه فط أي 0-1 زي ةرحو أ كذك 5 عطق ديدخلا نوت

 الحاللا كلملا نيلتانلا دا
 لافيو :ءيش لكيفأ اطخإو نبدلا يف ءىطخ ريغ ل أقو ةنئاخ فرطلا فوذق تاع تك

 «طخ ليقو . باوصلا ةتاف اذا ًاطخإو مثا اذا ءيطخ| 2 جادخم ريغ روزن نانجلا لوه

 هدوذ/



 0 دعتي هر كيسان, لكم

 يأ 'تازتالاوربعلا ْق مو 33 كلل حوضفح ا

 50 ةعارض 9 ١ تايلكلا ل اقو. تاكرد

 تعش ببابلا عضاوت ا كلدلو حراواب لح

 سو ىذختس|و ل ٍِ

 ل

 5 ةاعد ءوسلا ىلاةعضخو داتنا هل عضخو ٠ حراق اولا

 .اهريس يف تّدِج لبالاو» بورغلاىل الام تلا مطحت

 ماو: ٠ عضخم ةلعج 1 7 عمخا ةلعد انالف ريا ا

 عضخأو ا 17-0 نال ةعضاخم 1 ارملا عضأ ش 9١ ا ا

 4 ا ىوجحخ لج را[ ظ

 هأ ريغ ١ لج رأأ عم ناأ|

 ىَم نأ م 1 ةنمو.6

 اي لوقلا ف اط 6 يأ هن

 كلا ةعضخأو ٠ . مضخم ةلدج 0 ع 4 0 اعطي

 ”ةا ودخل عوضخملا ١ ل هل عضختو» عضخ !ةلمجأ

 ا 2 ةقانلأ لاو 11 :نالفو. ,عطخلا ل 2

 'و ضانخنا عضخما 27 عضم تك ىنعمهل عضو فخإو ١ نا

 ةلخو. . لو الكل مد نع يا و ةناذ ىنعلا فأ

 طايسأل تعمد وم مثوقو .٠ ةنارفأ رن نمو ةأونلا نم تيبشتأ

 طايسلا عقو ها نو ديري ةعضر فويسللو ةعضخلا

 ةعضخ طايسلل لاقي ئيمصالا لاقو . عطقلا ةعضبل ابوأ

ا عودضتملا ا عطفلا م مأ َت وصلا نر ير دأ الو ظ
 عضاامل

 قدررنلا ل اقلب عضخ َح ا

 اواز لاجولا ذو

 ٍراصبالا سكاون باقرلا تكصا
 0 ديزي

 ل

 عبسي ١ نانفومم ناتيطوا شسرنلا نطب ند عسي توص

 د نان يس
2 

 داودلا ناعب ةعيضخ ا

 ةعيضتملا | د توص اهرصاوخل يتلاةأ ارا امضي

 دفدف/ يف بثذلاةعَوعم
 * ليسلا توص اًضيا ةعيضفلاو . لعف اهنم قيبالوأ ع
 بردا قيباوطالا يمئازخا مكر وزر ايش ص١
 ئرماعلا ديبل لوق امأو

 ط دما ةننحلا نويعطملا

 هلا يف ؛ ماها الا: نويزامعلاو

 | انح ىحو.. ةضييلا:اهما ءارنلا نع يح ديبع ابا ناف
 || ٌلذل اب يضارلا عضخالا * برحلا يف توصل اهنا 8

 7 عضخ 1 لغم .ةنلخ نم اظن خل واع

 عضخ 5 داما ::الاو عضخا م ءلظو

 اال اجا يقارب بعص يصح
 ةفيعضلاو ةنيمسا | ةارأإو فعضاأ

-_7 

 دشنإو . طرض اناضخو انضخ فضخي فضخ

 يسال ع
 0 ا

 ةبمع لقلب هان ام اذا اًدبع
 (٠ ةلكأ ءاعطلا تاضخو فاضح اب ةيراجل لاقي ةنمو
 * ةرايكوا زعبل اراغص فضتملا * طورضلا فاّضتملا
 فضخالا »< فوضاملا فَضرحلا * طو ردع فرعا

 ا دع لولا نايرتاابنال لبق ريخلا هفضل ود يلا

 ظ اهبراش

 ا دن تح اني ام مف هوثلا ل

 ليلا لكرلا كاع ل اذيغلا لضخا *«لتباو
 ةغيصلا هنه نال سداونلا نموهو ٌنعتم ءزال لضخإو

 راص ءونلا ةضحا اوءةم .زاللا لاعفالا صئاصخ نم

 ٌلضخإو . كلاذكةلمج اًنغبا لجرلا هاو تايب
 ةايطاك ؟العمتاا يذلا ناو .نلظاب ةضابلا

 رجثلا ٌلاضخإو . سرت ءاحاك الاليضخا ٌلاضخأو
 هرثلا لضوضخإو .ةفاروإو ةناصغا ترثك لاضخإو

 هكا دي سل لك راع ل5 نفيد
 ضو فاصلا ذل وادواذللا ال ضتلاو ىولضتلا

 يللا ”عابلا شيعلا نمو. لضافملا للضتماو ورا

 ئيربر#لا لوق ةنمو

 لرتملا اذه لها اي *ةيح
 لضخ و شيع ضنخ يف 0

 ةنحاو ا 3 ) هج يأ 0 نشا ل ةآاوشو

 شيعلا ةراضنو يرلإو م ةهنلا اضم 7 لضفملا

 حرف سوقو هاسنلا هب 59 ”مسأو ةجو راو ةيهاقرلا و



 انيياخلا دوام انعئاببص يعفي
 انيضاوم ره انهبارم رظخ

 ةينثلا ظنلب نيرضخالا قروي وه ليوملا 1 أقم 2

 والو
 0-لا 1 6 .٠ مس 0 23 2

 م ادو بابذ رضيخالاوأ|

 وفو 3

 ملل او بهذلا رضاخالاو .رهشلاو بشعلا يا[

 أوا ريضخنو ٠ ةرضقع 000 و ودل نا ا

 ةلقايصلا ة ةعنصب هذنرف رابظا 0 5 اوملا كنع كلا

 نم براضتملا »م« برطصا يي فاللنرعح

 ريزخخا ينال نورك ٍضعب يف ةضعب جوي يذلا هلا

 0 هللا + ركاوازا

 زييطبا اوف

 يا جعستملا لخعلا عرضفقملاو عراضتملا - عرضخ
 ةحامسلا فلاكتملا

 هسا اهدلج لضفو تمره يأ زودت | تفرضخ

 نإ زب فر كذا *|رءاضعأ ع نم عسوأ ناطقة كر 0

 نيب دثلأ يكل ةهس لل | ةنشلا

 * عاظعلل لويحلا يلا 10100

 |١١ ماجت الا دالب رم اهيلأ اوقك رطت ماشأ 1 مود 0

 1 انه نم تجرخ يتأ | قّرنلا ىدحا مو . اهب اوماقاف

 اوقرفتو مالسالا لوا يثإوجرخ معلا نماموق ناك لذو

 ٠ ةرواسالا مهف ةرصبل اب مهنم ماقأ نمف. برعلا دالب كي

 مهنم ماقأ نرمو :ةرماحالا مف ةفوكلاب مهنم ماقا نمو

 ماشل اب مم ماقا نمو . ةقمارلا مف لصوملاو ةريزجلاب

 ل م رضفحلا #ي رضخ مهنه دحاولإو ةمراضفملا مهف

 ةنمو .ءيش لكن مريثكلاو ليطغل اريل إو ا ةريثكلا
 ”ينارشلا ناملس نب ع حدي بي لعل يلا لوق ظ

 يف مم كيناشو د دوصقم كلم

 مرضخ د دوووم كلدمو

 ةلودلا فيس حدمي اضيا ةلوقو
3 

 ءاقبل سانا ةلودلا تانيييس كاك

 ”ءراضأملا شوبجلا ةنح تزجت دقو

 ج لوما دّيسلاو ةاطعملا داوجلاو عساولا اضيا مرضخملاو
 د اللوز الكا و ومر كح, ةمراصحتو اقر انطح

 قو.لاجرأاب ١١

 | * هصالا نك دال ركلا وفو مرضنملا 4 5 ا

 مرضخ وهف ”مسأو راغك ءي ثلكو را تضو 3

 اعلا ر برجل اق. مراضخ عمج عمو

 ا ديرب ناكواب ابورش ناك جاجتل نا لل كحل اريك يأ

 ىاولحا هلكا مرضملإو . كلذربرج هل لاقف ةرصبلا ىلا
 ااا فلو نسا ل اف: تصل ضلوا وؤلا قب

 ظ 1 لا 0 ظ

 | ةيلهاجلا ِق مر فصل ىضم ندو نك 4 نم 0

 ا هذ ام ناك ةمرضخلا ةفانلاب اهيبشت مالسالا يف ةفصنو
 دال ع

 كروأ قوم وهوادب دتعي ذأ 0 ةيلهالا ْ ورم نم

 | د 0 52 2 هك ديبكا 7 اة أ و مالسالاوة 4 لمادا

 أ ليا صقانلاو سلا اكاد 0 فان ورشا هوبأ

 هند وأ يبا نبا داي رك اي لا ىو حفلا 2

 ا 5 0 ىرديال "م 4و دس اب نو.“ ا

 ناب هلا مل 3 معطال يذلا ع هفاثلا ماعطلاو ىف

 . أم ذا فرط مك ةمرضف هنا 0 كام 0

 0 مرضفغم تن ةضوخت# ةمر رخل ةارمأو ||

 ال دربلا نم
2 39 3 2006 3 

 لاقي. حلا نم ريسيلا ضاضتحلا * ةضواعم ةعبأب ةضاخم
 روش قل 00 دادملاو ان الا ةماضصخ ّ ابيلع أ

 ضاضتملا يف ةغل ضاضنلإو .ريسالا لغو لازغلاو أ 4
 ع ُْ 21 2-2 ّ- 1

 | ةحتارلا 5 2 او 5 ةماا 3 قمحالا ةضاضخلا الك ىادمل

 ماعطلا نإولا ضضتحلا # ( برعم ) ءاغإلا نم ةمش قبب
 ناكملا ١ ضيضخلا *راغصلا ةسبلتري ةحلأ ضيبالاررتحلاو

 راط هالأ 17 بّرتتملا

 ٍّ تا خخ
 | عضاوتو نءاطت اعوضخ عضنم لجرلا عضخ

 ه6 6

 | ةيطعلا ريثكلا ردكلاب مرضاملا حاعت

 ا امرضخ 57 3 ا 0 جاجت

 ١ سومانلا بجاص اةقلظأو

 ]بيبي بج  اللالللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللجلللللللللجممللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللالللللب بلل بات ب يي يييييتتيسيتتببييييتتت ت88 ب0تسيتسبتسستتتاتختتتخختتتتتتتتتتتتختتتتتتتتتتتختتتتتختتتختختتختتتتتطتط ا اااةاةاةاةاةاةيةااااااا ا



 اموغو بانسلإو سفرك 21 رولا ١ ااهومنو كلا

 نول را

 ةنمو. كلذ ومنو لابملاورابخإو ةاقنلإو لقبلاو رضخالا

 ا لوق| |

 ع يقنت ا

 د« رضاكلا امماقم موقل 00 روبل زهو

 نزلا 2

 ا نكعلإو : 0 311

 عمج *يش رّضنملا يف سيل ل ةيركلا لاق. .رضخو رضخ ج ا

 .عج اذطو وهب يهمف ةرضخحلا نول لالا 0و

 ىلع لدي ردصم لصالا يف ةرضتحلا ن

 هب تيبس 5 ل عيب ال نأ 4 5 ناكف 1 هش -

 قب 0-1 ةرهكتحو٠ عج 1 00 1 تاو للا

 ل ,ازملا لع تينت اهلا نطابلا 9 3 هم رهاظلا لاج نع 3

0 

 رضخ

 || ةماعلا ضعبو .رضنملا عئاب راما قار رتل

 |١ لع يضخ نواوقي نوراكالاو ترضخ لوقب
 اني ىراضتملا +: رعاك راضاماو ب ؛ كارتالا حالطصا 4

 رع ه-- - 2 -

 روضتلا ريضاما >< ةرضنحلا وذر روض ا#«ةترضخل عر را

 1 ليا دضفما عيمجل هل عكس ةءافلاو رع ا ةلقيلاو ا

 ا

 ةروضا او . روضنملا ثمرم ةرودتملا * ئرطلا ردبلا |

 ا ب اظن لا ةدآوم وأ ةرضفلا

 راتني ”ةلخنو ريضخحملا 6 ٍ :راضقحلا » ةقازلا بيط تابنا ٠

 دقو ءراصتلا نول هيف امرضخالا » رضخا وهو اهرسب

 0 لرد ياو ضيا ادوسالا لغ رك ةاظي

 رقرزأ 90 نه يلل َكَر كلف

 ة*ضخالا راذعلا كاؤادب َ

 .ريضخ ج نوللا دورس ركود عحالاز انعلا فصو | كلذ نمو. جيف رظنم ةنهت نكل رانا ظنم نوحي ف

 7 الف 0 ةين د هدذصق لجرل ”ىريره لا لو

 لاقف قلل 54 ةنم ٌئربر4 خو اهب ناك رام ركلا|

 رق هّرغ راس 1 ا

 ملا رد تعالوا

 9 يننأ يربع كلفنا رتخاف

 قَال او يف عساف نقلا 0

 ناكر ع ” توصل نسح 1
 0 + ءاسورلا دنع 1 ذأ 1 51 4 ةنلخ ىرا راوت 1 2

 ١ ةم وعنلا عا ١ را !هناغ د ورظنم» ةهازك لق

 1 4 ع همت دقو ه 1 7
 | نأولا يف ةرضفم او . ةموعن يأ ةرضخ هيف نصغ لاقي

 ا يتحا ار لاقي“ : 3 اهاع ةرغةرس
 يهللا لاق. مزعل !(قاذلا نإولا يفو ٠ جزيدلا وهو

 ِيى ةرعإ نم رضخالا انأو

 برعلا تب يف ةدلولا ,ضخا

 دنو 000 نوا نال ٌصل اخ ينرع ةنا ديري

 . ةأرضنما ةبنلا كّلَقلل طوقكةقرزلا ىلع ةرضألا ى ىلطت |

 ادغبا رضقملا ةدحاوو رضالا ىنعهرضتحلا توم ةرض وأ
 ا اكس ةلفيلاو هبل لن كيرف |
 ل داو طعلا ذه كيابلإو ةيلعلل فرحت الارواح |

 اق . ةادوسلا ىلع اًضيا قلطنو . ةارضخ ففثالاو ل

 رعاشلا

 اًراظنم نسحا يانيع لا رصنأ 8

 ءايشالا رئاس نم. ىترأ 5

 لا ةنجولا قوف ارم تالاك
 9 دوسلا ةلفللا تحت 31 اريح

 جدملا ىعم ىلع لج ءرأا دي ل رضخالا اق ٠ رضخ 6

 4 اهيبشت 56 نأ لّحا 4 حلم اذ ٠١ مذلا ىعم ىلعو

 ا هد ٍّ 2

6 2 
 رس نإ نانصولا نانهو / عيب رأ 0 2 اهيمشت أ كللتلا 7

 عدلا 6 انه . رم ا 9

 هل اني مذلا وعم ىلع رضخاال 0 كلوت ماسلا

 ةعقال يتلا سئاسنملا نةاهومغو كلا بلح وا ءابرتملابا

 نال مظع ربصخ ب يا بكانملارضخ ه طوقو .اط

 موق ل هبنلا انه نمو.
 يلح ئندلا ينص وا لو د عبارلل رضخ ما

 افرش انقالخا 56 : ون 3

 انيذأوي سيل نم ىذالاب يدتبن نا

 تصل 20 نم ٍي فدع



 رض

 اوناكبيرعلا نال كلذو . لحنا هغولب نع ةراكال ا
 ةنوسبأي غل خاب اذاف هغولب لبق مالغلا نانتساب رولا إ

 . غولبلا مزإ مزاول نكراوألا في يوكن هياوعسلاوا زال ||

 راضاملا * ٌرضخا ينعم اذاعي اولا رضوضخأو
 : لوا توج ةرآخخملا*«ل والا لفبلا# /اووعمأ نبل

 0 راو ةيملعلل فرصنمريغ رجلا 6 ةراضخو
 لا يا رعاط يراضفملا #2 2: 557 اذه

 ىه ليو . هيف رضخا شيرا يرضفلا هبت ةماعلإو
 دلك ةنولفج ما ىتح هب ن 21 برعلاو : قارقشلا

 رعاشلا لوق ِهبلغو :لّيخأ نم ماشا نولوتيف هؤشلا يف

 ١ ينهشو رومالاب يلعو ينيرذ
 اليخاب كيلع اموي يرئاط اف

 ليقو سابعا يباب ىكيو ىسوم بحاص وه ليقرضحلا

 هذ لاقيو : سجرجرام ةنا روهشملاو يون وهو ايلا ةمسا
 ةيدعصلا ةماقملا ةننئريركلا لوق ةيطو ءاضيار 2

 :ةضتنم زل ىف داو نار
 رضا كيف ىسوم 9 دق كياع 0

 ابلعا اعطتسا رةيرق لها ايا اذا ىتح ةيالا ىلا يل” وهوأ | ٠١

 يبا لوق ةنمو فراعتملاوه لوالاو .اهوفيبقب نا اوبأف

 بيطلا
 اًوضاخ ناك ورخ انركذاان اا

 رضا مَنَف ىلع جسلبااناك وافل
 لاك رك ؛ ال رضنملا نا لااقب ام ىلع يقم وهو

 ” ذاحرضتملاكةنرالف لكك يف نلوم لوق هيلعو رَضَح
 يبا نيدلا لا5ل ةيفوصلا تاحالطصالا فو .رظان
 أو .ضبفلا نع سايلاو طسبلا نع ةيانكرضنملا ئانغلا

 نامز نم اًيقاب اًناسنا اصخش مالسلا هيلع رضخلا نوكأ!
 هتروضب لد اًهاَحوو وا انبعلا انما مالطلا وللا كلذ

 هلاجانغما ]2 2: قالب .يدبع قامت 550 تارا

 نشل ١ كلذ حور ومنو ليست ل بلع ةبل اغلا ةفصلاب

 ا أارضخ ةمد بهذ موقو ٠ ىهنا .سدنلا حور وأ
 2م لا 2

 رضَحو ارضع م هذخلإو 7 رده ىأ انيق ارضخو
1 

 ّْ ا

 ةيبعكلا اضيا ءارضتمإو . نيدلوملا مالكن م با رهاظلإو

 رصضخ

 ص011 ااا اذ ذا ا ااا اخ خذ 1 11 اا اتت ذا اتخذ أ ذأ | 1[1[<1[1 1 1 1ذ 1 1 1 1 12121 121 121 1212 ا

 اًرَضِم اًرضخ كل وهو :ايرظ اًضغ وا نمثالب ناار
 ار ككاو رمحلالا رص او ايون انه يا ار ا

 برضو ةرضفملا ريثكلا ناكملاو ةلرضخملا ةلقبلاو عرزلاو
 لغلا انلعبو ةنوغناوريتخر الصم صلو ةينحأ نم

 ارضنا < رضخالا رجو

 .ةامملا تحت ام يا نالف نم مركا ءارضخملا تحتام لاقي

 روفاك يدم يف يبنتلا لوق نمو
 دي اكو اهالبلاو اننا كلو

 ملمس ب

 َ رضخ أو ءاربغلا نيب حر

 0 لاو رضخالا كو 1

 وتلا ةاوس ضيا هلوضنم إو .:ءامسلاو لضرالا ربي يا

 | مداوس يا مكارضخ 3 دأبا موق ةنمو . مهظعمو
 ينور مترج ٍس ١ ساسالا ث لاق“ ٠ مهشعهو

 .| يا متارضغ هللا دابا 1 انياقلااز اق ةومصالا "هك
 جلا ارضخو مايا ثم دحلا يو ٠ مهراضغو مريخ

 ةنمدلا يف كي ام 0 ا ا: ارملا ينعي

 ةسنن ٌنالف نولوفيو .ارماث نوكيالا أرضان تاكناو
 ١ 2 5 2 أ

 رعاشلا ل و ةنم و١.5 ةوبص هلنع يأ عا ارض

 لش

 ريض
1 :2 3 
 اذن 2 فورد و مد

 بص جي ل يللا يل ل ل 2 ل ل ا ا

 ل - 3

 يردب تم ةوريظنلا تيعارف

0 0 

0 

 مم ينتسا ول دلإو . دي دحلا داوس اهولعي ين | وا ةمظعلا 3 0
 تاوارضخ ج ماها نم نجإو دلإو تّرضخا ىتح اًنامز

 ءارضفملا نا يا.ةيفنصولا بناج ىلع مسالا بناجل اًبيلغت

 | لعال ضخ 00 معو اهل لتر 228
 | ةدعانلا ف ا؟نيرضخ لع عيجال رضخا نال تاوارضخ | ن

 ان ع اميااهول دنس كلر فرط ه8 315
 ! لصالا يف ةينصولا بناج ىلع لاهملا يف مسالا بناج

 ىلع آر ل لنوع ا؟؟كازارضخ ىلع | هوعوجت | صن

 قاض تاوا ارضنا 0-0 ايبتلا | اذه نمو.ت

 حائل كةكارلاو تلا كمال ابا ت
 تاوارعص
 اوارضخإو

 ظلال ااا *< * ![< + + 220 تالا

211131111 1 9 

 مم
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 كاشخ ضي هان ١ يل 0

 ٌبابش نورثلا صضييبتب ىف

 2 2 ل
 لينا ياضخ ها كب نبا ىقوشا فلا هيل بم ايقص

 اًضيا ةلوق قاتلا نمور ةباهش يني 5 ظ

 ”ةانق مهنه 2 يف نمو

 ُباضخ مهنم كا

 كيك دكر لاي د يلد .ءارلاك اًنيخص را
 تكف دئاصخما دوجوو لجرأا ا 5 ةاكابلت

 اما ا ع ةأ كلا

 "لا تدب 2 أ : :

 يف ةغل ةيضخحلا # قار الا ءايعبا يف ريش نم رخل نم
0 

 | بوضاملا» باضتخالا ةرثكلا أ ا يضخ ادن 3 شتا

 ا ع ا مف راع تاهل د يل

 نكرملا بضخملا * ”يغ بيضخملا كل يطعم

 نّولم بوضختو بمع انوكتانزوف ل

 .ةاشلا نهضت و .ةيوضقن نيالا جا نيو

 غاز ةنخ جينختإ او ٠ تعمتو تجرع ظ

 |« كّرحخ هوخنو ديلا هما ضن ضخ ةكرح ظ

 نيس ١و 00 الا كمر أو ءملا - ضيخلابمفلا ا

 كنبييساا ةضخاضألا | 0 لاجرلا نم نيطبلا

 ا دوت طق ضخما د« لاجلاو لاجرلا نم نيظبلا ظ

 ير ضو ضنا ** بروما لبالا هب أ + قوقر

 قرشملا نم ٌبمهت مروا روبدلاو ابصلا نيب

 ل اه مد هدضخب اكداندا الطيور فسح ظ

 انش 00
 لكأديز ديجتنو كوش عطق رخل ملط, مرلا

 ميول وا نتايأا قع ٌريعبلاو .

 2 دكلا نيف

 مغ نكي ي يرالا يف يندضخ و

 | ةلودلا تيس مار ني ذلا بالك يب نم لجر ا ٠ ْن ١ يا 1

 00 دوع نم عطق َّم نكد يملا ق٠ يصر نع ع تابنو كح دكا بضخ تكمل أمي . 5 م

 رب عم ريع ةفئالج أوأ ةرغ ب

 1 جيلا ديعلا ني ةق ٍط 8 وذ ةنم و١ ةمدطق هدضخ

 3 سدت ع 2

 تقلع خام دلو نب ربلا ع

5 21-2 
 لقيتو 1 + وأ رع

 دوعلا دضخت و. 5011 دّورملا فذ اجرهلا دضخاو |

 راخلا تدضنغإو 2. لك ةءعواط.» هلا دضخغإو

 هسو 1 5 0

 داضالا * ةبكرو ُل ذي :طخريعبلا دضاخاو . تخدش

 ٠ ىخر ر جنو نيك نركب 9 غلبي ال ءاضعالا بيدي - |

 | دوع نم عطق ام 0-0 نوكي نا غلبب ال ةضعالا
 يس فعضلاو نهونلاو ت تبنو ره نمر و

 ْ 5 دضنغملاو دضخالا الك كر ص يي للا رج 2

 املأ افريل وعشم م تأ دويتو . لكالا دي ددلا دضخلاو

 ا ةتيدكماب
 تدكاسعماو

 | هيثلا ررخخو ' ةعطق ارح ةراغخي م
 | ةلعج هرضخ * مع نا عررلاو» د ناجل ف

 ْ ةييغاجو .هليف هل كروب ء ءيشلا يف ,نالنارضخو. حا

 | 0 دقو. ا ا ري امي اا هعاب ةرضاخ 0 مث و قيوسلإو < 2و 2 اعلا

 | انهو .اهامشإو لوقبلإو باطرلا عبب

 ا هلا ورح ني رثكا كفالط طرا عب ميضعل و

 ْ ًالجلاو. عولبلا لبق وا اهعرتفا ةيراحلاو .ةلذحا لبكا

 ْ ريضنخا ل اقيو٠ . عطننا يا رضنخاف رضخا وهو زج

 ظ 2 5 تلم ضخ اًباش تام اذا ١ لوهجملا ىلع ءنالفا

 || نولوقي ثايتف ناكو ٠ م مرج اذا ًالكلا رضبخا

 هيف لخدب و٠9 .ةنع

 مر

 هل نولونب يا نورضفو 5 يأ لوفيف ترزجا 2
 أ ةضخاو 0 يش نونو مثأو لوتيف كتوم تقو ناح دقا

 || .رضخا وهو عا 5 رِخا الكلاو. رضخ اناعنلو يثلا

 ” ادع تقل ةيريزجلا لوق ةنمو. دوسا كلل وأ ةزما ل اق :نزج او ءانقل اك ايطراعيش لكا وا اديدش الك
 ةيوسل يرازا صوم 0 3 يأ يراذع نك يرازاي

 | رعش تابن كلاذب دارا .زاجلا باب نم هناكم مساب ءيشملا ظ



 يصخ

 : اه رافشأ هيلع 2 ك نيعلا ماصخأو ع وصخ .و:ماصخأ

 2 لداجملا مخ و٠ ةيدوالا هاوفاو لودالا موصخإو

 لنع 0 لاجرلاازورح كوم يا 3 نوهصخ

 + مصقملا م وصلا * ناطاسلا ىلع لوخدلاو ةءزانملا
 ظ 8 2 0 100 26 مصاخخلا مب ع ا 0 ها

3 7 
 0 و ثنوم ةريغصلا نبأنلا نيصتخلا - نصخ
 جا رع

 7 ايرعإوت :و 1 3 (ينأب) ل يصل 111

 | يضاخملا * اًدحاو الع عت ءاصخأب معلا

 (راخ ايا لروما يصاخ نإ 3 غو: لد 5

 00 يصاخ نم لاو لهما فا مكس ل 0

 يف ةني دما يف اوناكن يكْللا نم ةعانج نا ةلضا ةلذغلا يف
 ميذني نا داراف ّيومالا كلملا دبع نب نايلس ةفالخ

 هلا بتكف مزح نب رعركب ابا اهيف ةلماع ناكو اهم

 بلاط ىصخأ

 نم طم نأ قفقتأو ا نم كدنع ند صحا 3ك وشي

 * ماصخت اخ تراصف ءاملا قوف تعقو ىلءالارطسلا

 اه و لفاحلا ءاضعا نم نيضيلا ى دحا يصف او يصاملا

 عمسا ملو مضلاب ةيطح تعمم ةيييعاولا لاك ,نايدحل

 دحاولل وصخ اول اوقي ل و هايصخ تعشسو٠ كا اب ةيصخ

 نابضيبلا ناتيصخما ورعوبا لاقو :ىصخلو ىصخ 3

 ذشنيو ٠ ناعضتيبلا اهمف ناعللا ناتدلخلا نايضقاو

 لذلديلا نياهطخ ناك

 لظح - هيف زوخ ف ةرظ

 . ةآنلا ةفجت لو نام منحلا تاق تيت اذا ٌيومالا لاقو
 اهو ةلثلا ةقحت لو نأ نابل اق كينقلذا ةيأ آلا كاكا

 رح ءأ أ : هيصخو ٠ ندالا ُِ 0 ةيظخل او: عنا .٠ ناردان

 دايتكلا 2
 ةيصخ 2 اع مصخ 30 يذلا دصتلا +« باشعا سمره

 رعاشلا ن را يأ هيف لّرغتي 0 رهش * صم او ١ نايصخو

 وب قوقلا نوازل نسايع وع عدا لقينا
 نادح نب هل وذلا تاليس حدي ىلخلا د وق ليبقلا اذه

 صْذَو كيدلا ىصْخو بلعتلا ىصْخو

 نا ىلا أني رسأف ئرير 2١ لوقو. وب بضخ ام بالا

 يو دعلا

 انو لم ورهد ىف دوحا لكل

 ديلا فن ودا هاردلاب اه مااعو
 اجل طاع ةلوفو

 با ذلا فمع ايعار كريغب

 هلا كَ امراص كريغو
 ءا:ةلوق ةبدؤ . صحم نك عطعلا/عصوم ىكدحلا
 يصخحلا ي دييشالا 31 وفاك

 بار

 |ءامع يف اض

 ةعكرت : 3 ةاكضع ىلع كذا

 ْ 7 دل نيوح سمت ١/ قى“ 3

 ا ةصخلاو» كاد عطق 0 ىلع ةينان حفلا د تدعا يا

 ماتيصخ 7 يي ذلا

 < خذا لخغ ١ بضخو . هنو 1 ةبضخي ع

 ظ 2 يضع بضخو بضل رج رح هادا . ةعلط

 |* اهابن علط ضرالاو .ّرضخا لوهجملا ىلع بضخو
 ١ ناو ربح ضرالا تنكعحإو .هعل ايل] ددش.ةنؤأ ةبصخ

 كسه طلو نات بطنقاو ووضو اتوا كئلطحخلاو
 مياظلاو لعاف مسا بضاخلا * <ضخا اًباضيضخار جلا

 رح اف عيب 7 قكاو اوا ةاقاس تكمإو لغا ا ذا

 هوا نال لخرفي ال زك اب“ رماح راض ؤاركضتحا

 | 0 هابوينظ

 | ع
 | هي هئايتناب يمنبو لعبا رارقحا دنع هيفيظ و ا وأ رارهحا | ن

 |مانللا ففكيا ب ةباضخ مصل !كيلكو باغ ليال اضف |
 جست ناوهو ةأرملا تلس نم اعتسم مالظلا ضلوا
 | نع ربع ثيح ةراعتسالا عثر دقو .اهدي نع اهباضخ
 شرت نرال ثظن ٍديفو ليق اذنك ب اضخماب مالظلا
 ١ ريكي فن لامها كمر انذكد) ناكم عفط

 (رمالظلل راعتسملا باضخلل تالا ركذ وه انه جشرتلا | ىصخ
 | سفن وه كلذ تزال باضغلاب مالظلا نع ريبعبلا ال | ةب

 ميلا 4 كباضنلا قلطأ اذا« ةنن] + ةرادعتالا

 هيجل دل لل بدل تابع كرا هللا
 ظ يمل ان فلقلا ابا كوق لوالا قبو :نيديلا



 اعل ا

 كح لصخ

 اهمال لالا اهتحلت ل انهو .تقوُر يا ليخم اهئار

 و رابنعأب نوللا ىنعمل فتياك ل .٠ ةاوعفم ىنعف |

 ذاوسو ضابب ذأ
 !!(لاف : ضاخو 2 اوس هيف دامرلا نولك |

 ةشاوفتا الاهل ياللا

 متصلا ١ ينج ىلا ونا |

 نينرا نكي هد دان يب ايما

 ىلا عفت أ يذلا وهو مغلإو للا نم نت :رصاخملا

 ىلإ ناللجلاو لاس
 نول وذ تنصخالا م ئرهو# ١لاقو.

 ةفص ْي جات

 4 تفصاخلاو .انصخا ير ل حابصلا ىدبأ
 هل ءىل م 2 ا

 نظرا ةب اصلا ميلا ليست

 فاي كا اف نول تا خا از هلا
 ةبل اغللوهو ٠ ماضقآلاصخو الصخ مسخ م 0

 لاق. ملضتف ماضاف لاقي اك ملص ملداخ لاغ ظ
 الجر مع ئدسالا ت تت 8 ا

 لضافم لك تاريخا لا تقيس

 اهلاصخ مالرلا رق اب تزرحأو

 اذلكت ةلعج 100 »ع ةلصف و ةمطق 0 ءىثلا 00 2 |

 00 انالفو. ةلصالا هل 6 نيكو دم رمل

 1 يف 5 وأ. ةنسو سما لح 00 1 هي ةلصاخ

 9 و رلا يف ةنهارو ةلضان ًالاصخو ةلصاخمأ
 ىلع اونهارت مولا لصاختو .ضّرغلا باصا يمارلا|
 ءامجلاب ةلاصتحلا يف ةغل ةيبيتملا ءافحلاب ة اصلا + لاضنلا|

 خا * ةلمملا|

 تلا ل اضننلا يف لصتملإو 1 ا قضالمأ

 ةلصح نالفز معا هيبأع 0 أمو هيلع راطاخ يذلا|

 ,ذرلاو ةليضنلاو ةلخا ةلصتملا »# باغ ةلصَخ باصإو |
 يعمم ,تو . لاصخ ج ةليضنلا ىلع بلغ دقوا |
 دازجيل) نيكانلا لدغ عيججلا امإو .اهعيشيلال | ز .ةدلاط 00 ةلخلاو جدلا يف الإ نوكت ال

 || دقو. هر جمصاخإو ردصم مصقملا + نيف ( ةكاس | اقصالم مهس

 ا عقب نأ را ضورغلا ب اصأ أو ردصملإ

 . ةنم ديلا ربرجا ةلصخ ُه نما .ةنم ةليبقلا وأ عيلجلا
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 ةيجمملا داضلاب
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 انك 2يترا مضل ىلا ةنم لع دري داعم ةلعاف إل
 ا ف رف حانك لاب ةناف قلح فرح ةنيع
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 ظ ةتعزان 5 لافي الف ءيش لكيف رشف و 2 هنن

 ظ سبيل هنوكب سيتلي ةنالو ةتبلغب ةنع |ونغتسا منال ةيعزنف

 ةبااغملل

 د وأرق نمو ٠ اوعزانتو اول دات ايمصتخإو مونلا مصاختو | م

 | لفثو غداف اداص ليلا بلقف نومصتخي دارا نوصي ر

 | اخ رك ةكرحملا لقنيال نم مو . ءاخحل | يلا اهبكرح

 ةكرحا ةبولسملا داصلا نيبو اهنيب .تيتكاسلا عانجال | ةل
 | هسا اسالئخا ءاخلا ةكرح سلنخي ورم ناو“ :ماغدالل
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 1 ل طظفللا 0 وصخ روكلاو | ردحاوإ

 ىنعك غم وصخ ل ولعتسإ و

 رجا ىربش فااضوطخو رجالا ةلئاتكانانلا طغت

 اربزح ريش د يا

 اذه خضصخلا كما ةيردصلا لع اوال اضوطع راااطاغ
 و 2 00 فلاب ةيصوصتم 2 +« اصوصخ دول

 لا لعاسوكل ةيزدطللا بلا قاض »ودق نالوا

 ثمفلاو .ةّيلو 3 ل بل كير دصملا

 ىه ح راجلا لها دنعو . صنخا ردصم صاصخخالا

 ىلع محلا رصق ةاحنلا دنع و «امع ١ قر - 9و رد ا

 لجرلا اهبأ اذكل عفا انا ملوقكس
 تينا نحاصصع ئا نقيضلا لاقل قرا( حردل 0
 كك | دارفا ضعب

 صاصنخإو ١ فئاوطلا نيب نم تيصئختو لاجرلا
 1١

 1 ”ج كلونك وب اًثوعنم رخالاو رخالل اًمعان
 ضارغالا يف نييلوصالا دنع 7 تاصاصنخالاو
 كلمو عيبلا يف ةبقرلا ١ كالكخوسفل أو دوتعلا ىلع ةبترتملا

 صيصختل إو .قالطلا ع 0 ةراجالا يف ةعفنملا

 صامل كل ارتنشالا كلف هاخل ا ةيعوم طضخ ندضلا

 نأ تفضؤلا ةظتماوب ابلاغ نكت كلذز !تاركشللا#

 .بهذ متاخ تسبلو اًللاع الجر تبار ون ةفاضالا

 ءيش صيصخت وهو رصقلا وه يناعملا لدا فرع 1
 هللا الا هلا الو رصح ةادا ةطسإوب نوكي كلذو .رما

 اعلا تا و٠ دبعن ك ايا وحن ريخانلا ريسللا ميدقتوأ 1

 ةفتمإ ملم تاكيد 12811# نييلوصالا دنع

 الا دنع صوصخلاو» .عتامام اهنع محلا كلغ نكلوشلا

 انيحو د ديز لجرلا معنا وخ ادحو مع دعب حودملا وه

 ُش
0 

 .يا لاحم ىلع بصنيوهو .زوثو ن

1 
 55 ىلع 9 , أهيف ا صوصخم ا ةل اح ذأ

 او.( ورعش فصن باش يا ) داوسإو | ى

 | ةيسللةايل| وار دصم اهنوكلع
 | + ةلامتل انعوكرابشعأب تيل ايف ةلتلاو :ةيلوصتلأكلا

 ل اذإو قيال اهيلع ىبس اذا ناكيناسغلا ورمع نب

 عا عا دحأو 20 اًءوضوم طهفللا نورك تالا كنعو

 دز يبجتل و يف يسجل

 رطافخملا لقصب نلو يري ا لوق ةنمو ةمالك ًاصوصخو
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 فتة د

 لاا ا 16

 َرعاظو اهعقرو اهزرخ اذصخ اهغصخ لعنلا فصخ
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 دف ضعل ىلع ةضع قروط 8 1 .٠ ضع ىلع اهضعب

 ع

 ةفبطاو كلا 4 ل ىلع قرولا : نايرعلا ةيبصللا فصخ |
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 نافدخ اةنطوة اوقروكلوا ةتروعر تسي ةقرو ةقرو 4 هيلع أ

 تقلا اًفاضخ ةقانلا تتصخو. ةنجلا قر 0

 | لوم هعبصي فيصخنو .عسا عسانلا رهشلا تغلب دقو اهدلو
 ىديحلاارالغو ةملح اس لفنرلا كح اج كفوو
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 ! نايرعلا تاصخإو

 باصخأإو .ةفدخ نعم ةفصنخإو هندب ىلع قرولا

 كلامل تناك ٍسرف ماطتك فاضخ * ولا لجرلا

 0 رج لا موق ةنمو ٠ ل اوهالا اهب مع ب ناكف د كردا

 ناكل انما اك اكشخ: 2 راق

 انانك ناك ناصح (ابرعم

 انطباق 1 َ

 ا يهاملا ة هعور تث رييسأ كل

 را اضحوو فاصخ سراف نشأ

ب ع نإ فوع نب ديز ن: ليش
 |١ دنع اك لئاو ن

 أ 1 ةلوقنمل ع 3 59 يرق - كلم سيلا عرمد 1 ترفل ذملا

 نيب هيرو أ ماقف ؛ كلملا هيلع هأ هاف

 كل اهدا هنأ م ري

 تسلا سما هيالب

 بتاصخ :ترمو 10 ف ا * فاصخ يصاخ
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 ٌصاخملا 6 كيب ا 3 كا

 5 سس يا نالفل صاخ رالف ا 5 وبحر وفن و ءنالا دص
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 تسيل ةقيفكلا نا 00 و تسيل ةضاخلا نا يأ
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 ُْ اهباصتناو نيا 0

 0 1 : 2 1 - أ
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 روتفخي .ةأشي نم اهب صنم ضود هلل يا
 ا هه د 5 : 5

 يدجو ةلكا شم دج نونتخ 5 صاخشالا ةلكاشمل نضاونملا
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 ! نم عا رثالا ىلع نطل فرعلا
 يا ءىشلا كلذ ةصاخ تام لاقيف .ًالوهجعوا امولعم ٠
 لكوا لا 2 اوءرانلا ضاضتما »دج ةئم ةيئانلا ةزفا وه اما

 تطاماف ٌيريرا

 ولا كلاي قاس
 ص صاّصخملا | ءا ضاق اع *»« ىقذالا تابو ءانبلا ُِ جرفلاو

 اهلا انأو تا ءلأ 507 ا اجلا

 ' ناار ضرما كيان مانعك

 صاصخ نم ا لاخلا قويضو ضاعف ةصاصخلا
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 ار> يل حلاو يدر 4١ لوق 4 م لخغلا
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 ام 0 06-5 لبا 0 بصق نم ن
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 رص يشعل اب 3 ب

 ٍقيرط يف لك ذخاوا ىثملا يف مدبب , دخا رضاع رص

 ناك يف ايقتلب ىد

 را نورصخت أ ثيددحا 4 هس وضاع ىلع هدناحل

 | اذاف .ليلل اب نولصملا يارونلا مهوجو ىلع ةمايقلا

 لع نودعسملا ليتو مرضا لع مها سلا ا
 هديب اهذخا ةرصِملاب كلملا رصختو . ةمايقلا موي لاعا

 ةلظنح لاق .اهكسماو

 ان كيلملا دبع ايا اهذخ

 رصختو اصعل اب كلنيي عفرإو

 موفلا بهذ ل 578 ٍضعب ديب مضعل ذخا مونلا رصاختو

 مالكلاو . رضا ,نخاللكرل يشن و ف ر

 ا لجرلا رصخو هيمن تح 4 ىتم وأ

 لاق ا .«زجلول | فافقح معيش فذ ه هز>و |

 يابا ك

 . اهمع يم دقو . اهيف دج اهب ًارقف اهتبآ درفاوا دجال ال
 رس ادي ارق ةدجل !رصنخاو ٠ ”مرصتفقا

 ةيآ ارق لصملإو .هترصاخ ىلع هدب عضو ٌرالفرصنخإوأ |
 ىيزطلا لجزلاو .ةزلضلا ةتةروصارعلا نش ىعل

 امزحلا يفو .ةنم لوضفلا فذح> ءيثلا يفو.ةبرفا كلسأ||

 ىريصتلاو ةفقرحلا ني امو ةلكفلا ةرصاخل «ةلضاعللا

 راصفملا *رصاوخ ج فيسارشلاو ةفطفطلا قوف ام وا| |
 كرولا قوف قدتسملا وهو ناسنالا طسو رصخل *«رازالا||

 .روصخ ج بارعالا توب عضومو شبرلاو قوفلا لصا أ

 لوضنلا ىَريصخملا * درابلا رصالإو . دّربلا رصتماوأ| |
 .ىم طقسأ اذا دئازلا فزماكءىتلا نم فود

 لها ضع دنعو٠ رصخخا ردصم راصنخالا 27 مالكلا ا ا

 || نيينايبلا لوقب جو وهو .زاجالا فالذي لمجا تح

 | الدو وق راس مان اع ةارماو هيف ةقد عما

 رعاشلا لوق ْ

 صصخ

 | ص خ ةنال ةنم صخاوه ليقو .زاجيالل فدارم ةيبرعلا

 ([ةبق نا ا وهو رصق زادها ا زاجنالا و ورويسقل مهاف

 |وا ةلجوا رةلج هزج هيف فذح ام وهو فذح زاجيإو

 ىا يناعملا ءآفيا عم ينابملا ليلقن قرع راصاخالا تايلكلا
 أ ه--.نه-

 ىيوهو برعلا دوصقم 1 وهو مالكلا ضوع هد وعل

 ْ رصخا ايما 8 ءازهلا ١ ىعصو ع ندو ٠ هيلع م ءالكرتكا

 رصخا مالكلا اذهو . ةبيغلا ريض اصوصخ رهاظلا نما

 ظ :ةفالا قوق لوي ومو رضحلا لنا تاعك اة

 ظ لعجو ) كو ءيشلا لعج | 1و ةددلأ ريصختل او

 ٌْ ند وللا رص جرو معلا 2 نك لافي ةنمو َء ءيشللرصخا

 | اهصمخا ىّوخيو اهبةعو !همّدَقم نم ضرالا نست ةمدق يأ.
 || .ل لع

 (| .ل 5 1 14 2 ١ ١
 أ 0 00 مص |

 | 0 هيلع 0 7 11 5 ا 0

 | بطاخ اذا هب ريشي ودب كلملا هذخاي امو اهووا
 رصاخ جيوب ثاذا بيطالاو

 تلالب انالف < ٌصخ
 - راع

 ا[ ح ارنا 2 ٍِ ر

 اصوصخو ضخ هد عيت

 م 20

 ا ءاذكلا ف ابنينختو ء ءالأ ديدن ةيصوُصخو ةصوصخو ٠|

 ع دهس

 هب ضم ةصختو ةيصخو 1 .صخو ىكيصخو 0 9|

 ظ وريغ لع هي ةلضف اذا هراانوضج لاقي اذكروا .ةدرفأو

 | دض اصوصخ ْصْخي هيثلا صخو . ريغ نود ُةّبحا وأ
 اياب ننالجرلا مخو زاد بع فدل والغاء
 ةنم و رشتفأ هيما و هاك و ادا صف َ رف

 قلاب كا كال امي رشق
 ل 5000 كّبصن اذإو

 0 ىعك 10 هب يل بع ظ :يثلاو

 ا ا :ايعال اهب حول ول اي ران ايف ا نا مالغلا انا لا وس
 ا

 أ ا امص اركض ًارزاًصاصخاي هب صخأو
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 ظ هو“ .ةسباي يأ ةيشاخ رو مشوق نم 20 امال | ةقانلا ةّتخللاو ٠ لويضفت ن1. لغم 6  ذلل عمصأو

 لعج هود 19 طالا لاف ليو داو قر رطلا ةعممذلا

 ضانخنالا أو عافت 1 ف عض ولا ا وضعلا ف حس أ ءازجا

 كلانل وضل هدام يد مطل اعلا ضيف

 قضيب سل نوكي كلذو , ةيالتاوب تتدعلف هلع

 هةعيطلا هلال عزتيف 4 هتفارح ةدشلو |روكذملا ءاودلا

 ةضراعلا ةسالملا عيننبف هئالج ةّمشل وا
 ةارملا جرف لفنشملا

 ىشتحلا ترما ( ٌيواو ) اوشخ وشخت هللا تح
 دوسالا عرزلا ما رمل نم فلا وهوا

 أايشخو 2 ةأفخ ةيشخ

 ات 0 ٍشاخ وهو هال ةفاخ ( (ةياي) انادي و

 ةالفخعو 6 ثنو ةيدخو

 2 هايشخ 7 ةنايشخحو ة ةيشخو ةيشاخ 00 جل لامع :ثخوأ |

 قار دقو. 1 تشتت تل ايف نك يدع ل اياشخأ

 ةرانط َُك ونك هلبلا “ هذعلا

 نكت لوا توما ن راب تءيشخ دفلو

 ٍمهض يبا ل ةرث دك
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 رعاشلا را تالا كل اولا و كالا

 ىدهلا عت 5 نم نا يسجل اذقلو

 وم بلا عم نانا نكس

 فكل روش فون م وهو تلع مانام نازل |"
 ارذكواتايغط امهتهري نا انيشحت نينموم هوبا ناكف مالغلا

 ىتضو هبارسالا روس ولان » ةنئع قينحتالا لاك

 *سانلا نم يقس' يا ليق ءاشخت نا وح هللاو سانلا

 يا ةل ابحاب ةناّوذ َّنْسَح ملوق ةنمو . ةفّوخةيشخت هاش
 هيدحا ةتيش ةاشاخم يناشاخو.ةديدملاب بتذلا ف ّوخ

 | لاعفا نموهو' 4 د  نرذأ 3 تك كيبع ىلا نع ءركلاب

 هم دايق ١ هاا 2< ةفاخ ا 0 ةبااغملا

 جمصالا لاق.تبينلا نسبايو كك ينضم جوال

 #*سبأ.ءلا وهو ( لون ىلع 8 "ينضم 0007 ىلع ا

 فوذحلا ار ةفاعبسلا ع تايحلا وأ .فوذملا ةيقما

 | قفوذماك ميظعتلا عم عم فوغلل ةعوضوم ةداملا هذه -

 يربح ا تا ةنمو شاع 0 ةفازحلا هاو سايقلا ظ

 ىثعالا لاق . ةيصخ ةدحاولا

 043 5 ل

 هع دبباصخإو ببصخ ذل ةغل ام 1 لاقيو٠ تاطخا |

 بسيد

 ةافوخ "فان موق وق نه ضتنلا ف :ردكاو ٠ ةياكل اب تاوف

 ةظع نم نو د ةيشخم أو. . تاونب سيلو ناد اهب يا

 0 مىنخحلا د م اما فتاعيض نكد 0 فرو او يشف

 | ليصنت رشا قتخنالا + تبل 3 سيبو ة.هخلا ديدشلا

 0 ١ يتم يأ كا 5 ند ىس ىشخأ ناكملا اذه نولوقيو

 افالخ ىلع - لوعنفملا نن 0 ةنال وا وهو وربع

 ل رقاوناو 3ك . ينكأو ا يشأ 8 - قنكأت

 م 5 .٠ بصخ ىعكم؟ نأكل 1 ا 9 4

 0 و 1 ىرح ها 5 تبيدخأو. يملا هيف

 ا الع هيه لولا ريثكلا 51 لخغ | باصالا د قورعل ئ لصتتا

 | باصقملاو علطلا بّصتما * باصقملا ةدحإو ةباصخملا
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 ةمبصخ قذع 58 تك ١ ىلع ناك

 و 1

 م م. ريغ روفاكلا نم لدن

 شهلا ةهافرو علا ةرثكو تدصف بصخإو

,. )0[ 

 ١ تح :رابعت الأ انبب ةنوعيجت ءازجا هراج مناك عمجلا

 ْ هجوو٠ضرالا| و يا بسابسو ٌبسبس تعجل نولوتيا ا

 | ىعراج هنا نوعّذب دبلا بصخ ةرثكل مها ويف ةغلايملا ١
 .نارجا رابتعاب عي هكر انجاب وعد ايما روم

 ظنلب بلص نوتخر يضخ ٌضرا لاقي كلذ ىلعو

 اا اةاراباو ةضللا نترانق وها كركنملا و فايرقالا

 يا ودب لحدا دع مرا اها لاقو
 -_ ع 1 هرج

 - 5-5 31 “ل

 1 الأ

 أك تنام متلا ربيدخ وبأو .ريزخحلا 0 بمر

 لع
 انيدم ع باوخ 20 بصغما مد

 برعلا كامو 5 بو م باصدخالا حد



 ند َ

 2 ع

 ابلَسَدَع ردلا كيري ظنا ذدو

 نمل نع
 موش

 عمو سه ه-
 و .ةهوضييتحو 7-0-2 هيب 2 عسا . 6 : | هدا هاكوماات ه7

 هاعو

 ارشلاو . ةتحتار تريغت ”ملل | مش نه * ةجهش|يخ تطقس ُبارشنلا

 مانو محلا مشخ او تاو.ةترك باذويوفيخاف ةئاوستر وجال

 د يا نالف مثخ تن 00 ون ةماعلا »< ةسصتار 0956

 فونالا نم ميظعلإو دسالا ماسلا وسفن ةزع تطقسا

 مسالا ةبلششملا * فننالا مظع ءاشخ لجرو . لابجلإو
 هترخن قوف ا.١ فنالا نم موش. *« ركسلا ىنعمب مش نم

 8 مشايخ جا سأرأ 1 مر ا مل ابحت امو ةبضقلا نم

 86 اه نسا داكشلاو» تجف ليف مت هو

 كلا كناذَُح نار 4 مم و موذشثو مخ تر

 ةلضقشو ةناشخو اتبع ناخب ةيشلا نن نش

 همر 2075052

 انت شح ةلعج < هيلا 0 يك نال ل 78 دفع ةنوشخو

 0 ا 4 باقل . هرغوأ يل“ نفض مشوق ةنموأ

 د 0 5 ري و ءولبلا زهان اذا العلا

 لِجَر ١ ُُ ىثلا نب فو .ةيال دصض ةنشاخم ةنشاخ 25١ ع

 ع 58 وأد 4 مك و نرشحلا ل ةتنودخ تدم

 نشخماب اه هن ا 02 لمخل 1| نشات. | '

 ج ءيش ل شرخالا ن « ا لا 5

 ةرشع طوق وع هنو“ ناشخأ ىلع عم ب دقو . ناشخ

 بناجملا نيخ دع هللا 0 ناشخألا
 جلا نيل لباقيو . قاطيال
 رعاشلا لوق ةنمو. دقو شيعلا ءوس

 اوركذ اورسيا ام اذا ماركلا نا
 :فا لزنملا يف مهلا 0

 5 اشخوأ 0 القوا اة ل تانالاو. 0 _

 خامدلا مقا 0 20 4 كا ع مم او

 | هيبف 5 ند ةل 00 ا فتنالاو 0 7 تا

 أ ا لجرلاو ا 3 ىثلا ّ ندوؤخإو 110 شح 0 2 ةفاتنإو

 ْ و يأد

 نعزي ىكي نحن لنمو كا

 د اقاس عرنت 371 رضخ لقب و نر خالا كوم ةانشملا

 ْ ةماعلإو ا جرار فلا يف نيلوهو يفر ا نيملا

 ةبيعكو .ةانجتل ١ ةقانلا اضيا ةانشخلإو ةنيشخ اط لوقت

 ظ 5 لاق. 0 دض ةنشخملا * حالسلا ةريغك هاي دخ

 بمهصم كن
3 2 54 

 كمر يدع يكل كل ىف

 هكا واوا كاكل اننا لعن ىو
 أ توم ةنفتلاو قاطبال خسص يا قش وذ كرو
 ةنوشفكلا نا روهغملاو ) .نيللأ دض ةنوشذملا »< نششحلا

 يدم اك ولعل وذ نيللا دما وعلا ذط
 د اعوذ كرو نديلاو تادلل) ةلزخ تفالعتا
 .ةسالملل ةلباقم اك إو نيلكتملا دنع ةنوةخإو .قاطبال
 يف ءازجالا عضو ةاوتسا نيفاكتملا دنع ةسالملا نافا

 نوكب ناب روكذملا 2[ ءاوتسالا مدع ةنوشفلاو ٠ مسجلا رهاظ

 دك دع اهو.

 ٠ مدع وا ةاوتسالل تراتعبات مسجلاب ناتمئاق ناتسوملم |
 | عبطلا نشنحا نينا * .كيروكذملا ةاوتسالا * |

 زجارلا لاق .نيدخ حج هلتشخ ىفنالاو نينا ٍنشخالا
 ظ مام شا

 | نش رذأ ذانق 2 6

 | كو لوق 4؛لدو.رعشلا يف 1 25 يل

 ل ما
 يل ممل ل نزام نم تكول

 اناميث نب لهذ نم ةطيفللا ونب

 د
 | 0 دن ول 3 نا ندد ١ دنع

22 

 د

 عراد نرثخ عمج نشخ كلر نا لمتتو لوقا

 أ دب ادرقم نزك ناد .رشعملا يف عما ىفعم ىلع ا , ريذن

 0 تيك يملا يف دارفالا ظنل ىلع ةناربكن

 | .رخالا وهو. .راّرِج ش هج لاا كتثعم ل اتيف
 كالا قدحأو 8 مهذ يأ نشخا لكي لاف

 ! حاوشلا وراك دب هببشمد 5 وه و١ قاطب 2 بسر هض يا

 سس ا ل ا ا ام ا ا ا ا م ا اع اح سم دل هل هج ل هل تس ا ا تا ا ل ل ا ب بة ل م ل ا ا د ا ا ا ا م ا سس هع د ع سم

. 

 مه 1



 تفشح >

 »مس ص ا

 ىثمم انافشخ 3 1 0 نالفو. ٌدندا دربلاو ظ

 ليلا 92 را اعرلا ىلع ايرج ناك لجرلاو ليلا

 .يثما دنع ةفشح هل عمس جلو .تكص ةفشحو اندخ 1
 رعاشلا لاق . فشاخوهف 0 ةدش يف

 يبخل ةامسلا منل ا دّيكاذا

 ثفشاخ علو بلكلا ره نيح ىلع
 1 ا ةسارو عرس يملا يس فّشخو ظ
 را جف عل :4ب تعهر دلولاب ْ

 أ 03 - 2 .٠

 ميمسأ و . اهرياس ةتليل 0 : اهرافخا ف عراس ةفشاخم ْ

 - يف لذ دي نمو فوم مااا عاف مسا |

 أوم هنا 0 7 ءاملا 0 ةوحنو بسيبز : فاشخملا ا

 0 ةيهادلا تا 7 أو. :ةعلابلل 0 00 |

 3 ل ادبالا ىلع فاطخملا لاثبو نيشلا ميدقتب ش رع ظ

 دق ٌنقو ّننلا ٌنسحلا وا ةكرحلإو توصلا فشلا

 فشخ إو.فوصلا نمٌئدرلاو ل ذلإو ةلوهسلا ىلع تبلغ
 .فوصلا نم ٠ ئدرلا فقكملاو ّئءاطلا كلام نبا تقلا

 مر

 / نشف جلا انما نجي رضخالا بابذلا تقشلاو

 ىاةكراو توصلا ةنشقم أو 0 د وخر | دهكاو |

 36 ا

 2 سا مد 2 ٍْ
 ةد>اوةنشخ او. اضيا ةثافم فشلا ةلحاو دا ةنشكاو

 اط ضكّرهعشو رومالا ُِف لحدي نم ا 3 ا أ

 دشنإو ورع وبا هل اق . ليلل اب ريست يلا لباللأ
 اظنلاكي تاشرو:ىراطي تاب

 ٠ ةفشخ جرضخالا بابذلإو تدوس اعاذالو 0007

 0 توص وأ: ديدن اب نكي 1 3 ا ظ

 ا ىرسلا ىلَع يرحلاو ضرالا يف بهانلاو عيرسلاو |

 ااط راص ةيبظلا تفشخأو ٠ .ةباصالا دنع ٌةفشَح 4 9 ظ

 راكشخ لوفل
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 تشان الع بميغل 4 :5و عيش لا ىف لحد اب ها فشخ |

 ه7 م 2 - أ

 ا فشدخي فدخو مجلد ا فشذخو ا

 ددألا فدخلاو: ددلا عضوم تعدو 'ةفرالا عا

 0 قر او رومالا يف ل> دب نمويخاملا ل دلإو ْ

/ 

 م ئاعلا مالك

 ا

 تيبكلا لاق.“ هاون وا ةراغص | يقل را هيه لوا وادلب انوا ئظل) دلو تيليخلا

 ١" فشلا د>إوو فويسلا نم يضاملاو ليلل اب لاو

 ع ه 20

 ىراملا ثيمانشح تاع

 نارفعزاا سيبو وخرلا دمحاو نشن لا جما - دما

 ُْ ةفاذلاو رو.الا ْ لذ ديب نءهو فويسلا ند يضاملأو

 يدل ؟ةيم ينسهف برت ا ع يذلا فددخألا * ض ”رالا

 ةكلضلا رازملا تشاخإلا و٠ ل 2 ةافهخ قنالاوأ اك

 تسع ال نإ لع ةطو ليللابال اواو
 * رخآ 1 ىلا راكم نم ن نالوجلارثكأ ىشن 2 قدخ

 ا( ٠ اهامكو : ىخالملا نم ةريبكلا وا ةقعلملا ةقوشاخملا |

 ا (ةييلاذ) نطل نم نىدخ اماركشما

 || بولا لشخو.لوشخموهففل ذر دام لي ع لب

 ظ 1 لات وف ”ءالخو ةلاؤر ةلدخ + يي المح لشخي *

 ||| ٌلذو نمط لجرلا لفختو باسلل ليعفت وهو ىل ع

 أ ||| اذا ةضيبلاو ٌردصم لشتما * ّىدرلا يا لذخحناب ىلإو

 ”راغص وا ةبطروا ةسباب وا لقملاو اهفوج يف ام جرخأ

 ةروسالا سّورو رضخإو رمحإو رفصا ثابنو ةاونوا
 وأ ةشاأن وأ لتملاو ليسردك لجو . ليخالخاو

 اهي نشا تارشعلا جرختسل

 لشحلا ة ةجوم يف 6 2 325

 0 11 وورد اون ل نتا ىفرلا اعبا لمتماف

 ليدَخ لجر لاقي فيعضلا لذَكلإو .ليخالخاو
 ةد>او ليي دع فخ ها 1 006 3 للغش

 سبابلا ليشتملا < لّشقما ةن>إو ةلشمإو . لشما

 يضاملا لاجرلا نم لياشتكما * ةاقغلا
 ١ بلشخلا -

 انمو . فزتملا ليقو رسكتملا جاجزلا َمْطَق وهو . ةفيعت

 يبنتملا لوق
 ةكلاد ارسقل فلي رب جو ضايب

1 5 : 
 تلمح وأ + د , .ثللأ مدعتب بما



 يي“
 سا

 ل اريما ضبا 3 3 ةتدحأو ةئيدابأز ازو رانا

 حلاو ثلا م دعب يتلا ةرخرلا ةراجإو اهاوأمو
 ىعاضفلا ءَر مرشح سي ةبدهو : ةقزانخ ج ٌضارضر ةتراهخ

 اكرالف لخلا ب تر
 | مربسأ شوخ برعم كل نيحاير 2 مرسلا

 بطلا ناحيرلا يا ةّيسرافلاب||

 |و ١ لخد دَح ٌشْحيوبف َنَْح
 ه-_-_0

 ذا | نشفملاب ءاج باول

 و

 لعاف مس ١ اوما يع 5 اوهاو | تاغو لخد مولا ١

 . ل اجرلا نم يضاملا شاشملا * ةلاجرلل شحم دحاووأ| ١

 الفا عةسيح 6 ةّره ِق اعلا تاخد ارم كلا ثيدحك

 شانتخلاو .ضرالا شاشخ نملك أن اهتكرتالو ابةيعطا

 يف ةربلا عجار) بشخ نمريعبلا فنا ملظع يف لخدي ام

 لاجرلا نم يضاملاو بناجإو بضغلاو قلإوجإو ( ورب
 0 امو ناين ال ليسلا:ةيحل ىفالاو لبا هلا 5

 لك نم رارشلا ليبقو .ريظلا نمو ضرالا باد نمةلا| ٠
 ىدرلاو لاجرلا نم يضاملا 0 ج ءيش ل

 نسما + شاملا ةلحاو ةشاشيؤملا * لبالا نم ملتغملاوأ |
 ريعبلاو ةل 3 لاح +رأأو قيبسالا| ف نشخالا ءيشلاو | 8 ٠

 لت لفملا نم ليلا ولا هل دلو دولا
 اهيف نضرا ا + ريغصلا لالا ا د لا ظ

 ةأششملا لس ذا تلح ةكانلأ اعلا هك

 | ةليظتسم ةريعص 0 ةياشفلا 3 ناوأت ا اهو تدوخ

 هو 8 هوو ريفاصعلاو ضرالا ب

 نغتا١

 ١  0شيشنملا 2 ةيماع وتلا دودأ وشو ا اله |

 توص أاهودثو ة 4 4 شيفخ و ننسك د ريتصن | ةغيص)

 اًالفو ٠ شامخا هننا ف لعج ريب. ليلقلارطملا يا
 يف | انالف تقف بابعلإو ةلكتلا فو :ةانح ىف ةمألو ُهَأَمَك
 ( يدابارؤزنلا اعز لبن ضاقت ةناوان ايش
 | لما تّقَحو .ةنع ةنعجم (ةاخ هي ةمالو انش فو)
 اريعبلا قتنخا * (ةّيماع) اهبارطضا دنع ثيوُضا اطعم ١

 | نايو٠ . لذد اقاشخنا هيف كما شخ ىعك امافخإ
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 || ىلع ٌىرجلاو ركألا نم :دملا < ةيماع ميشطا يف اطوخد

 رويس ل لبللا يف لهلا

 نم بيرق وهواذل عضخ نر عشخ هل عذخ

 توصل ةدع عوشخم او ندبلا يف عوضفم ا 1 عوضفملا

 3 قو نصبملا 0 ءاتاوطلا ٍضنخب 2

 ذاو حراوجلاب عوشفم او بلفلا يف ا 5 0

 كلذ لك ع منجا دقو . هدي يف ضرغل طرا وطال

 ئىرماعلا سيق لوق

 أهب ىرت نيعب ىلبل ىرت 21

 رعمادملاب اربط امو اها
ٍُ 

 اغا 0 نع 7 1 كنب

 ظ 1 يلو 2 0 نحس ل ليلا 0

 1 ا ت
00 

 مانسلاو .بورغلا ع نه ثن د سم | |تعدخو» ١«تءعصضخو

 95 عفو عشاختو ٠ ةعضخا ةعفخأ * اجزا اًقازب ىقلا

 ٌفراحلا ةيلع نب رفعج لاق . ةقيقح ةسرام وا عوشفلا

 مكدعب ثعشخت ينا يبسحتالف
 قرف توملا نم ينا الو ةي

 ابار 0 و عضخ هل عذتخأو . عّرضت هل عشت وا

 10 يفتقر لعاف مسا تي » ضرالا ىلا ورصبب

2 

 0 عشخو ةعشخو نوعشاخ 92 أ ه4 3-1-0 نم عد لددتم

 هيلا ناكللا انغبا عشاخم او | شخ

 هما نطب ةنعرتبي ةوصلا ةعشضؤملا * مكارلإو نيكتسملاو هلا

 هكا ةظيلغلا ئكرالا نم ةكيبلا تملا كناكإلا
 م مث ةعضخ ضرالا تناكثيدحلا فو .ضرالاب ةّيطاللا
 < ىف در

 هيو ل
 . هس سلع ل 7 1

 تيم ايانسجو افودخ تفشل جلا( تح

 ج7 2ك كفل شيت هيبف لخد ءيشلا 2 0

 | ةعأ ارض عوشخاو . حراوجلا تءدشتتح كلقلا عضاوت اذ

 | اذا يف تعشخن وردص ّيث ارد نلافو ٠ اا ا

 |اعئاخ ةتيأرا لبج ىلع نرارفلا اذه انلزنا ول ةنهقعملا

 ا ىدتوم ل ناكللاو هب لزنم

 ه4



 رشدخ ا

 ُ يفا الأ معن لاف يقيس نم تعزف له لقيصل تلقا

 1 اصب رع اًنأنس هيلع عاين : حن ل اق. ةينخا 1

 توام قاف“ 44 م

 كرد 00 0 ياا سلمإو بهذأ|

 ظرباغلاو 0 بئاشخو اذدح ج حادقالاو ْساسعْلا ند |

 * .ةبالص يف ماظعلا يراعلا يناجلا ليوطلاو نشخإو

 . لّثصي نا لبق فيسلا ةلاحو بيشفملا ثّنوم ةبيشملا
 ةيودمعلا رضص لاق

2 - 3 - 5 

 ةتييشح تصاخا بهرهو
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 رعد

 دبز هياتم ه3 / ضيبا

 *«ةبالص يف ماظعلا يراعلا يناجلا لبوطلا ئييشتملا

 نشفمنا ظيلغلا بشخالا

 ىبا اهو ةّكم الج ةينثنلا ظفلب نابشخالا * ىيظعلا

 ىتح كم لوزت رتال ثبدحلا يفو. قم الجو الا نار حو سيق |
 د ىلا تامل رت هر مال داعش لل

 بشخا اهدخال لاقي الف: تارفلإو ةلجدل نيدقارلاك |

 0 دفار نيروكأللا نيربعلا دال لاقيال 1

 عوج ١ م ءكلذك و. . ميغ يفب ضرأ يف 0 و

 اعل لادا بلغت يفب نم ريل مارال اك درفنال ينل
 طولخلا بوشخخلاو مق نر مهم دحاولل لاغياك بنام
 نا ٌُبوشخم ”ماعطو . دض ليتصلإو عيبطلا فيسلاو
 هيف رظلغ عم ريصقلا باهل او .افتف الإو ف ا ناك

 هب ةئأثم ةعطق وا مسيربالا وا ناتكلا قش
 , ةييشخ برعم طبالا تحن بولا لونن .ئاعلإو

 قاشخ ج فاكلاب كلتنخ

 دنع ٌثبوص هل جمس ناو حالسلا شفشخ
 ةضعب ٌكحاذا سباب ءيش لك كلاذكو. هكاكطصا

 0 * او الع كي يي نم موق هي 0 *« انه اعافيتسال عضومال

 20 يلح شئنا # باغو لكي 1و ةيط دب ولا عيال بسلا لا ا

 اااذم انو كك لم تاب تل د 0 2 ايبارطضأ | ةدارعا ىل ل اق رمعالا تفاتم لاق فيش لفل انس

 ثلا | نفنتملا:لبجلاو ةيش لكنت

 صال ل اق عريب انزلت 4

 | لوقل ةماعلاو .لخد,موقلاوارجت' ١قبب نالفو٠ 0 كا كلراع خ أمم لصحي ىت> هنيعب ل ذخويف لكلا“ ءادنلا |

 البلا شنشت د« سبب اذا تابنلا شف خخ لوفلو .ّنسَح | تاشقانملا هذه نم ٌريثكو . يجاحالا كح فالخىلع وهو
 1 هدب 14 تاو شخ

 داع شنت ا كهل

 أ |

 يي
 -- 1 ”ماوينم | سن ةينم

 0 لوق ِهبلعو ٠ ةولسأو يرد مع ةعاملا

 ظ انؤفديل
 ظ بخ مف هيداعا نم ةلظا

 |ةللخقب ال بارتلا ةلخاخت يا تئافشخ ضرا لوفن ةماعلاو
 ظ
 ا

 م عر

 رهدنع ةشاخشخ او .اهوخنو ىصحملا كف

 . ةففشلا » ةريبك ةرفك وباب ىلع ىف طف قوملا

 ا اال تعمسو ٠ ةتروص هن هكر

 ةتوص

 ل

 . ةراشملا ةدئاملا ىلع ىتبا اًرشخر شخ لج رلار شخ
 |ريدحو. هر لعر !اًرشَخو. 0 اي اع 0

 0 لا اع هلا رعاه انج د ارت 0
 اولاد 0 تا يا نانا

 | ل ال اهو مع ودوب نيانلا ةلفسو ابيت لك نم

 ةراشخملا * هيف ريخ ال ام ةدئاملا ىلع ىتبي امو ريعشلا

 ةوسبعلا ةَيطملا ل اق .راشخملا

 و د مهصعل هدب عابو

 اكل اب الملا نايبذل تعبو
 ٍسخي نمثب هن ضعب كبحاص عاب يا

 كلاوماَت فرشلا كيوتل
 ظ ةيكحي ل لهلا يف برشخ
 رمرا هما + اهغضمل توص جمس عيضلا تّمرغخ

 ثلا

 يمر

 أو ا كم .رتشات

 ةلملو .فونالا نم مظمملاو تاوصالا نم ظيلغلا
 [قراام سارلا نم مراشتمإو .ةار الب ماشملا فرصصن
 || للا ةعاج مرشحا * موشيفلا يف يت فيضا ارغلا نما

 |لاقو .هظنل نمل دحاوالُو



 55000 فضح

 نم بالا * دسجلا ظلغبل يثملا يف ةآفئحالاو لملا | لوسخلاو لسع * موقلا ةراشخو . ل اسخو لئاسخ جا

 رع اغلا لوق ةنمو ميك نم ”نوطب باشاو ا اهيازوج و رمل نحل

 احاير ما سراوفلا ةيلعتا ظ مزرملاو ناعارذلا نو
 اباشملاو 78 موب تلدع 0 ةلزين تكا متنإو

 بلل 0 ”امئالو ةمملا يس رش
 || ْبَشَح ج ناديعلا نم ظلغ امش او. دارا ا و ذرأل عم ف ةلوزسم 0

 ْ لا هما قلطيو ٠ 0 كربلا ل كك ضيا ْ قلإو هلا ةورع اسأل 2 مدح

 و لوصا نم مهن :؛ءانص ُِ لخدي م لك ىلع نيران ١ رع كول 28 لجرأأ نسحخأ نس

 م

 | ثبشخ لامو .اهريغو سوسجلاو حاولال 3 رو م ةاسخا هاسخإو ةاساخم ةاساخ

 | (ةيماع) تالماعملا كا ”هرد بشَخ وبأو .لوزبمأ درنلا اسقلا + اجوزوا ادرف زوجملاب ةبعال واول ةيسؤح 5

 اد و ةلجلعلا ةءاظع ةماعلا دنع زانألا تسع ار انقر لي كانه نولوقي . سايق ميغ ىلع يساخالا جأ |
 ناجل لبوطلاب بتدكلإو . ماظعلا ظيلغ هسا بضخ | ةفدنالا ديز تب ثنمكلا لاق: جوز انهو“ درفانهيلأ| ٠

 ٍ,علإو ءيث لكنم ظيلغلإو ةبالص يف ماظعلا يراعلا لقت تنك اذا ويعمل مك
 | لابجلاو بسلا عج نابشُملا *هبف ىتأتلاريغلا اهلالخ دعت ايف اًكَرو (

 ةديدشلا ةابشتملا * راغص الو مانت تسيل نما | * ىصخلاب ايمارت ( ثفايل 25 سان - يسخ

 | حو ودب دع احح نهرا لاق .ةسئااو ةيوكلاو يفوص نم مسني هاذا وا ءاسكلا وحن كوي
 | *«اهفوج خخ يا ةابشخ ةبشخو . ةسباي ةبيركيا ةلبشخ يا ةيسرافل اب شوخ برعم ىشعالا لوق يف شح
 | عئاب باشا + ثابشخ ج بشع ةدحإو ها 20

 فتدييضورعلا دحا باشا نبإو . ةباشَح جبشما | .ٌدض ةاقتنإو طاح امهَح ةيدخ ىثلا بشخ
 | عقو اك اهتم اريثكويلع دسفاف هتاماقم يف يريرلا بّيعن | *ئع يهل اق رعشنلإو .دض ةعبطو اد هزت نهلطخ سل

 ماو توام اال ىدزرنلا ناكتماتنالا فنانو هل لستر فت ريط 5:
 تكسو اه وصفا يبث يلا تكنلا هل نمي | نم اًريخر يرجلا بشخ ناكو بشخ ربركو رعشلا
 16 لاخي 001 انل لقف نيب ت * لوالا اهلبع اهليح ننونلا بعلو :قادررتلا ع
 ]يب نال د ذب نا حلا ةييقص ناب سر هناخ | طرط مرجلا يلاولا بّسشَخو .بشاكر اص هولا بشخ

 | يف اكترسا نيفدرلا نم لص امهنم ردحإو لكف داري | .ويف سبيل رخلا_ناكم ىلا ةلسرإو بشفملا نم رقلاب هيدب
 ظ نيحارس يف ايجاحم ِداوق 0 والا مالكن مب يو .ةيلع نمل ء علا لع محو
 ةلايكابيف ناب يتلا ةنطفلا اخااي 221٠ .عرملا نم سيييلاوا تضف تلكا لبالا تبعت

 ةلانم هيث هيأ . .٠ هدم ليللا يف راس ٠ ,. |بشوشخإو.ل متو قؤنتزبخ نمفلاقرععلا بهنخأو
| 

 لعربص هشيع قو: اًيفخ ناك اباشيغخا لجر
 نيح اهفداري امو ىّرس ةفدارب : ليلا راس هل ةلوق نأف دهج ا

١ 

 ناف تكسا لاخ ةلوق امأو نيحارس اهنم لصحيف |ثبدحلا يف ةلوقو.هل داجا نوكيل كلذ تلكت وا |
 فرح فذهب يلاخ اي يا لاخ ان ءاو هد ةفدارب ثكشأ ْى سلا ]لن او ظلغلا ىعم نم وه ليقإ وشو ثا

 نك



 كين مالعلإوأ ْ

٠ 
 هسانح |

 ضرملا نم نم ج ا يا ةقانلا لجرلاو

 . هب ذحالاذ نوت هلك نك أسالا دنع فاسلا 7 0 جأ

 0 70 0 مايل فاسخوأ|

 أهو يش هيف نزولا ىرخألا ةفكلا يف يف عوضوملا ءانلا 0

 ةصيقنلاو ٌبدصم فسم * داصلاب فاصتملا فرحت |
 يذلا زولإو ضرالا رهاظ قومعو ةْيكَرلا ءام جرختو
 ىصقالا برغملا لّبق نم ًاشن ام باجل ١ نمو . لكك
 م 6 ةماشو ع ةماسو 0 ةليقلأ نعءكع نع

 يففاعلا لح ليبهلأ اذه ىو قدك يلكو ياو |

 ١ هب 31 0 ىلع ميقب الو

 دتولاو "يلا ٌريع رتالذألا أ

 همم ظوبرم فسم ا ىلع اذه
 دحأ ل3 6 1

 | تامو ٠ لكارتغ ىلع هسا فسخملا ىلع انبرش لاقيو
 ا يفاكةفصل ايردضللا 0 ّص ا ا 7 ”نالف |

 نم فسمإو . ةكرتعم ااسراف يأ
 رهاظ قوم 0 .اًريثك 2م ًالماح تيعلا لّبقأ

 هلال اا اك ناقل لكي يذلا لوك ضرالا |
 ول نم ةفسما *وه ا؟ ةءد يا فد مالا عدو |

 يرماعلا ديبل لوق

 اهدّدَي لوك ارولا السراف
 ارح 0 ىلع قذشي و

 رابالا رح كو 7 أهتم ا ةعلظنلا ةماعلا لع

 . فسخ ج هتراكل اهذام عطقنيال رفح يف رف يتا١

 ا" فيزكلإركرهلل فو الاف رتل فوكو ١
 دغاملا لودر حفلا

 تدعترال ضرالا باصا ول ام كنم ىل
 انش الر دبلا و تنتكنال نفخلا

 ىه اذهريثالا نبا لاقو.مالكلا دوجا وه ٌىئرهوا لاق
 ا ثيدالا يف عقو امو .ةغللا يف فورعملا ريثكلا

 ةبتيلفتالف [برطكا انفوسخأ
 ا

 أثيدلا ايف درو أم نا يا

 اعيج رمت ]و سما فوسكلإو فو

6+ ٠. 
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 |اةلذا كغ

 لسح

 بييلغتل وه انا امنم ردحإوب اهدحا 0 ص ريغ نم

 ةقيقحال اًراجم هيلع هبحاصل ام قالطإو رخخالا ىلع اهدحا
 غب ةاخملابوو ءادتبالا يف فاكلاب ليقو ٠ عضولا بسحي
 رئغنلا اذه ءادتبال فوسكلا لعتسي ليقو يا .ءايتنالا
 ءوضلا عيمج باهذل فاكلاب قو . ِهئاهتنال فوسخاو

 هللا لك ب اهذل ءاخناب ليفو يتعب تاهدل ةاخانو |
 ملا ندد عال لك طستوا ؤواعبلا فاكلابو
 مناف نيّكلنلا حالطصال كفل اخت وهو نيرئينلا دحاب

 ج سمثلاب فوسكلاو رفل اب فوسالا نوصخي
 هجاوملا ههجو راثتسا وه ربقل ا فوسخو . تافوسخا
 ادى ةنيبا ضرالا لول تبدل اصب وا الك ضرأللا
 لارجلالا ضعب ةلوليحاوا نيرخاتملا بهذم ىلع نسشلا
 رانالا نم تفيد عمه * ةامدقلا بهذم ىلع انمي كك

 ةرع اغلا ا كلل .٠ هوجو ةنسخا 2 فوستملا

 | 09 1 ل ةعيرسلا ةريزغلا قونلا هل 6 ند« لأ ملا

 ا 8 ةياغ نينلا لبق ن 0 2 بلع | نهو٠ ذ55 كلا

 اوبال ولو كسلا ردم يبس« انريغتك ١

 تفي نافيا < تقف ينل ١ يا ةفوسخملا نيعالا نموا

 ريغتبو اهلمح لقي ةلغل إو ٌيدرلا رقلا اههضو تيسلا
 لاقي. ةنيللا ضرالا فيساخآلاو فساخألا * اهرسب

 قلو معدل قنا ىلفاحاو فساحا فا رغقو
 دنع كيوتو اعف 51 نم ةفوشخلاو ظلال |

 نيالا 4م اعلا

 قابلا اينيغمإو. نطنلا كح جوا - نسخ
 جوفسيفم ا ةدحأو ةجوفسيفا »< لاا صوصخم وأ

 ةيطال ادن
 ىهنقرتك وطرق اةستخ. خاوي :عبسلا قت 8

 عيبلا يف تاقسخ وذوه * باّذكلا قاّستملا * فاح

 ١ كاد ةكلدح ةدرفم ىرحأاو هيف عجرب مم هيضك يأ

 ةريعفلا روبقلاو اال تطل * قو لا قونلا نم

 # ةلمملاب ةلاسا ةلاسلا أمن الخ هل 16

 لذّزاا قيما ا ةافعضأا |و:ل اذرالا اكو لكشلا



 نس سل

 تفهكلا م روش قفاةنمو . ليضفت مسا رسخالا * قيرطلا| |

 مدحاو شنخالا لاق آل عا نيرسخالاب مكين له لق 1 1

 ريكألا لد رسخالا 1 ٠

 ايد ائاابيبع هةحراع عايش
 ظ
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 نسخ

 تيك ةسخ ندم ء كَل نم نلف نحو كا

 اًماسخا الف ٌنسخاو د راو
 0 ةرقمحأو يي هج و اًنالف يل اي ف لعف

 5 ةوردابتو *“ 6 و د 18

 هدا 6

 ا

 .بيولللا يا ةرقوب لو

 نا د يع هع اساسا 1

 اسخ رومالا هذه لاقي ٠ س

 شسرنلا ةلالع ةساياو
 ملا

 رارحا نم تاو ٌردصم

 ندم اب 6 0

 نيس سال

 اينشلا راما غيبخيو. ةيحن ةنم ةدحاولا اذ

 عيمج هي تدخلا هبشي وهورقبلا هاعرت ير تاين 3
 يتلا موهنلا ناسا # ةسيسخ هل لون ةماعلاو هل

 6 ونيدقر لأ او شعن تانب ,وبطظنلاو ا 0

 0 الل ٠ نو دلاو ل ذرااو ةلفسلاو ف ١ دلا ا 2 كلذ

 هفالخا ةساسخ الولو

 أسيسخ ةنم كح ناك امل

 ننةايقتلا طع سيضلاو .ةهت ىامجرلا سس
 ري اة لك امو ىورسلاق لال اك لد ةماظلا مدخبإ]|

 نو ردل اكن رثكي ام وهو سيفنلا هلباقيو : لل اوأ |

 دحام علقوو ةكرشلا تاصن'نودامصيخل ل0
 + لين دسار ييطتللاو اًسيسخ ةداعلا يف ظ

 ومالا نبت است ور لقبت اسخ جب سيلا نم 77 ةسيسألا

 ل اتي ءانالا تريح ماس مقالا هيي مات
 اذا ةسداسلا ةنسلا يس كلذو اهتسيسخ ةقانلا تزواج ا

 تر 00 اياوضاا ىفروجت ينل أ تو: اهتينث تنلا |||(

 نسخ الا * ةيعفر هيف و 5 السند تلف هيدي

 | 2 صن ىنعم سخ 00 ةماعلا د هيسفن ُْق 3

 الو

 اتالسا

 هلوف يق رغصالا ىعم معلب ةلعح دقو. لذ حالا

 رع 3 1 تيطختال

 و
 تيقر طلا نم اح ى ةرعل اف

 امال ترق امد

«< 
 نإاتم دقملا نك قبحتالا و عَ

 | ةلضغسم ىننالاو.هجولا ججأل و نودلا نمو ُنسؤتسملا
 ةيىوتتسم و »و -

 7 <-ه <

 ا موقلا خاج الع يفن اع اذك ةنع عس

 | ع ناجل جالطصا ُِ جسق. 0 معيرمخ و

 ا
ٌ 

 فيعضلا

 ضرالا ُْق د نر ف ءناككل فخ فيس

 كا لظأو هذوض بهذ يا تق او ع

 8 1 ا 0 تبدو - د لل فسخو سمثلل

- 

 ا 00 "مزال ُ قرضا يأ وه د ةقرخ «ينلاو . اهانف راص 5 اذاف 0 صخرلل معطال قرولا صضيرع لوفبلا

 اب اهخاسا َضرالا ىلاعت هللاو :ةعطق ءيشلا فّسخو | نسَحو راج
 11 1 او تحال تيهذ نبل تنسحو الع
 اذان ةئايلا نيل نيو ل دع نعوا تارلا ىف
 5 عئاو طق طل ؤييعرا اقاليم ناصر

 ظ انتوا ضرملا نم جرخ نالفو. لزه لجرلا توب

 0 ك6 2 . عطقنيال رع 5ك أ عامب تعبيف 3 ْ أه ردح ميلا

 | صصقلا ة ةروس 0 ةنمو .اهيف 0 نا ضرالا هل هللا

 0 ضرألا يطوف 00 ضراالا ورادبو هب انفسختل

 ْ لذا اًنالف قييحتوا :ابيف قلع هيا ًالوهجم 4 هب فسخو

 تاعالب ايلوح ةيطلاو فه ك اول و
 د2

 5 ةانلا تفقس 2

 ا 3-4

 ا تييحا ع انيع هيض ايي :ة.انيخ تراصاا١وز

 .٠ ا 1 1 دو 5 هيسا 2 يات رفح 59 ته ةنع

 .تيوع نبيل تفسخن أو .اهفرغا ضل هل يخلو

 0 او ٠ نأ الول *ىرقو٠ ابيلع اب تخاس ضرالاو

 انلطنا لاقي |[ص 10 ءاذب ىلع نب نعال

 1 ضر 2 تيهذ يا كمم 3 انزيعنلا تفسخن أو

 فا 0 رمادبخالا قون ىهو كيفما أذ راك

 نول يل الدنا 200 ا
 6-0 ع حسن ١ هشة ونس قع د ل هن + اناس ع مسخ دعم اسس ص حسم دس. سس ههورعوم
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 0 انذح

 َيِرَح نم ردكلاب يززملا ١ تاياكلا ُْ لاق. ةنم يمسي

 وربيع نم وأ 4 هيسفن نم انا كا ةقحل اذا راع عك لجرلا

 هللا 00

 ا يا تالا اهيف ىزخم يف
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 قرذملا 0 بورطأ ة 1 هلاك يأ قيرح 32 |

 و ةبان تن ةهراس أ

 1 م ندو هدي دشلا 2 2 , يذلا ظ

 |١ دلولا اهفرخ يتلا 0 0 قيرخ + جرللا
 جات | نب 3 لوقف 6 دل ةرتخأو .خ”الف

 / ى ركل ي واخ قى اعالأ متأق و

 قذخا عال مدا كيلشم

 نا عالطقنا ن نو ا رب ؛اعلأ ند تالا يلاخ يا ْ

 |و | مورحلا قورخلاو : اميه جايرلا قرتخحتو ؛هيف كواسلا | نع ظ

 رع 2 :

 لبالا ىلع رودب نم قرورخخإو . ينغ مدي يف عقبال
 فّرصنيو تانيو 71

 نل 6

 ١ يناتل أب ةلسرأ وأ قّودت ويمر يف لقرخ
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 ةيمرلا ند مهسلا

 يازا اي كزخ باوصلا وا ل اَمرَح كري كرخ
 ا اهبيرعت ُْ لاثيو ة هي ثلا 0 3 3 1 اب ذاكر ا

 تاوياكر تت تاكد 5 جةهاقرخ

 | فرج كا للا . اهمصف ام“ رخ [مرخ ةزرفملا مّرخ

 قا ءاوهو

 ةنم تيدر -5 امو هنأ ةرتو قش انالفو ٠ يعم عطق لب او

 ام قيرطلا .درع ليل دلا مّرخ امو. ا يل اًعيش

 اهبنث 1 امن ىلع يب ا اببتثر 0 رخحو٠ ٠ لدع | ىه

 كلذ ندو. مد داوف لاح يا 0 موك 1 مرلاب

 ئربر#ا لوف

 امأي ةمرال ةرباةياعأ
 ا آلا اهانع 1 2

 طع ]ع يدب يت مرغاف
 ه- 3 3 5

 أه دّوشم تبدج ا ينم

 اذهو . فلخا يا ودعو هي رالف مّرخ لوقت ةماعلإو

 | سدح نالفا رخو يف رايعتال درطم يل مرخمال رمالا
 || ناك ةماّرع س مر ل

 ا ةزرؤملا ع و .ا,مرخ ا هر مرح ا ع

 تو هننأ ةراو تسهر ا

 اخو

 | مىهلا ةينلاو ولا .كيدب ن
 ظ ِق يلدا ب 5 يف ١ لوق وذ 3 2 د منطصاتسأ

 نوعاطلاب اك اوكله نيذلا ةسفلا ىدال وأ

 هوا
00 

 ا

: | 
 ْ) و او ىوه غب | اوةنعإ 22

 ا

 | عّرصم ؛ باح .لكلوا م 2

 |ياّوَه هب دارا ّيَوَه ةلوقو .اوعطتفإو اولصؤتساف يا
 . لكتملا هب ءاي حك ايغداو 4 هموق 58 ىلع عد ذل الآ بقت

 0 هدنز وأ هدب مرتب نالف لاقيو.أ ١ ع راسا قعمب أو ةنعأو

 ىأ نالف دنز مرن تاضأ لانو“ . قيحاو مطلاب 589

 52 ةئرتو د أ مرن غذا. ةيضع ْن هي هلز

 0 ةاومعلصأتسا مونلاو ل 0 الف هلأ كيمدر آخأو



 ف كر

 قّرخي لجرلا قرخو اكاد نملك خرا اب قرخوأ| |

 كيعوأ ا ا نم شهد 3 قرخأ ناك اف َ

 .ضوهنلا نعزجتف قرف لازغلا قرخو.رظنيهينبعاتافأ |
 تيبلايف قرخو . ناربطلا ىلعردقي ملفرئاطلا اذكوأ |

 3 ناك ةَقاَرَح قرخي 0 0 م ف 1

 ءيشلاو٠ تدك زيكا الف ق

 0 ا تا 1 انالف قرخاو.٠ 2

 لردلا ل ءازسل ١ قو ةتلدخا ١ تناذكلا لجرلاو

 يطل

 هب [يعسم ره دلأ 0-5 ا اذا

 قرا ل روب

 فلكت لولا ياتو لوا مر ا
 و قر بولا قرخ غذأو .ارعطق ةزانملاو قرا

 ره وأ أهيف ره ضرالا قرتخإو .تّرم حرا تقرتخأو
 يا د قري ذل ةنمو 0 سب 0 ىلع ضرع

 فطإ .! لو ةفوح لخدَر ا قرتخاو ير ةلعحمال

 فو قرورخإو' ا بذكلاو. 0 لوح

 فرع يفو ٠ لءاف ممأ قراخنا *#

 قو ٠ قزإَف تح جدال قرن

 6 قرع اقارب رخأ

 0 رهالا وه العلا

 ةنبس ناو :يدحتل ١ نراق نا ”ةروعم قراخملا تايلكلا

 ةيفرعلا ةنزاقلا ند ةعرض اع شط اج ا صاهراف
 ةياركت كو دب لع نال ؛ربظ 5 قظيام قل 3 كف

 بق ررع دب لغو ١

 ُْى ةناخلا غلابلا ةماعلا حالطصا ُِ 0 ١ ام وأ

 ةلبعشاوأ جار دتسأ 2 ةنوعم وار

 “ءاسم يف ذفني ام وه ءابطالا دنع قاَرتما ةآودلا *< ةدوحلا
 نسج وأ رئاط قدما + موو لاك هل خاد كلان دبلا
 قاقيرظلا لا ىلا 5 رو »*« قرازخ َج ريفاصعلا نم

 5 00 يبا 1 مركلا نسحلا تلا ول .ةواخعت

 مركل جر ر ةبعك لج 1 تا يدم

 َّق رح نايثنلا نم هَل هو

 فوشخ قيرخو ةقث وخأ

 م ضرالاو رذ آو طدسفل ل 3-5 022 0

 قريع قوُرْخ ج ةجرثلاو ةبن ةبغ
 قفرلا ٌدض قْرُلإَو .قوُرْخو قاّرخو قأ ارخأ ج قير 4
 ظ ا زل لجرلا نس الا ناو فار سم
 || لق ىحت مل | ةموز قرأ ة ا ماو ليجناو رومالا يف

 | ىنعكو 6-11 قىّركلاو «ةدالبلا ىلع 0 اهنال كلذ اط
 بهذيو تبي ةنال دامرلاو قَرخ هب نم قرخاو ٠ قرا 1 كي 10-6 3 2 2

 لاو حاير 1 4 َق 3

 قوركاو اهيا ةرقك او ماونلا فيعضلا ةيبظلا داوو ةلهأ
2 

 ف
 ا فالتئخا راك اند 0 ىددأ ثيم 10-00

 ندوحابرلا اههف قرت ةعساولا ضرالاو ايف ةباعتتلا

2 
 ا و ةارا 000 ندوب 2 6

 ا حاب ارلأ نمو ريدتسم بسنت وهو قرخ |هنذ ١ يف يتلا مهلا

 طع ملعب ءافردما ريذعل ال لتللا قو 57

 ظ ها امس را للعلا نا ي ادراك نع يملا .

 | ةعطقلا ةقرملا + مكسفنال اهب اوضرت الف ةبيبللا ن نع الخف

 ْ ا ىّرو رابنعالا ب مو . بوثلا نمو دارجلا ةعامج نم

 ب بوتشلا ةماقملا ُْق هلوت وقب رار ا

 موق باّرعألا 0 6-5 و

 ربغسلا نم ينغت ةقرخ اوراشإ نأ

 | دارملاو بولا نم ةعطنلا اهب دارملا نا هوت ةقرخملا ناف
 . قرح ج برعلا صخب ىدلا ةارملا ىم عطنلا اهب

 |ةديدشلا ةدرابلا خرلا قوُوملا#«ةدالبلاو ىرحلا قر
 الانا كابو نحزالا قم ا ةيركملا * ةبايطا

 عيبجاو نيرا نب ضرالا م قى 34 317 لا

 كود يكمل ةوزا جرا قير او قرح
 نارتو نمل ةججازلا واذ فهن اللاب ةنايطا
 رعاشلا لاق . بوبهلا ةليوطلا

 عر ناتتح يس

 ل 1 0 نيب قبرخ
 قئارخ ج ءاملا ن..اهتلبج ويك ريلا [كرإ نو رو

 ظ ري ن.ولخمالو را ١ يذلا ا ىربتو قّرخو

 0 يقام 00 يهني ثمرح يذإولا وسانمو

 هع

37 

 رك نصا نار يالا الا قرخألا + حالف دلولا

001 

 0 ا 1-لا 0 20غ828م 2 ائشات  و مم 1



 قرخ فرخ
 00 ا ثرحلا ينب نم لجرل دشنإو

 ا ؛ لذنلا د 6 3 نم فرتخلا مدّوزملاب لبحلا عطف دق

 51 1 ير ةنكرت رم“ نيلع تينحل قير الحالا ١١ اهلمق لفنلبل اهنزكات هادو كقوزكللا فرقا. ةقوؤلا

 يقال نموا فيرخحلا رادم ةباصا نم فورخملإو | فيصلا نيب ٍربشأ ةئلث فيرا * صرت يتلا ةلخغل ا وا
 31 ارتلاو "ثلا * اًرينك اًدخا هنخا «يشلا خخ | ةابطالا نم ةامدقلاو . هجازم يف سباي ذراب وهو .ةأنشلاو
 شرما خف بع ااةعو شيعلا دغر جافؤإو | كلذلو اهجاز. هتقفإومل ةادوسلا ناطلس ةنا نولوقي
 عساولا ارم < عانلا 0 1 م ةافش نوجربال
 شقرخم كلذو ش فرفع وهف ةطَاخ < ا رعاشلا لوق كلذ نيو" .اهوحنو عبرلا كك لالا

 31 يناب يا ومالك يف شفرخي ٌنالف 0 7 ةاود هل سبل لهجملا ةادو
 ةنمو .4ل ةهقال امه دنع ةعتمالا نم شقرا ال بفيرتلا لصف يف عرلا

 اهب نوبعلي يل | ةّددلا قرو نم شيقرخملا | هيلا ةبسنلاو . ويف فرتخت رافلا نال تفيرخلا هل ليق افإو
 جفرؤلا عفو .فودنملا نطنلا جفرا عفرخ 0١ موت ياسو قه وهدا ييرااكيفيرخ

 ىهورشعلا دارج يف نوكي امو همعارب يف دسافلا نطنلأو | ردنو ”يفرخو اطريظن الو ينرِخوأ ”يفرَخ ٌذشو ءانلاب

 بارغالا قاّرِحأ يف رطملا اضيا فيرتحاو . فيت ىلا ةبسن ”يِتقتك هريظن
 قيرخ ىنعباقافنرخا قننرخإو ةقفرخ بيرملاقفرخ | يقرطملاوهوا 0 ا”تفيرأملا لصف
 فكم ر صو (ةيماش) ئمرانلا لدرخملا ىَقرتما < قبنرخإو ةيقاسلاو يل بظنلا اًنقيا نب زد :ةابعلا لوا
 قرولا ضبرع فرحا نم عون وهو ٠ ناطلسلا ةشيشح | هلل 2 م زم ةميدعكلا ةنمو : ماعلإو ةنسلإو
 ا ا باتك اقوخ قرع و وزنه ورح ةفيرحلا نيعبس وا انيرخلا قيفرا رانلا نما ها هضاب

 التت ةانمل إو: ةغنض بذكلا قرختو ٠ ىيراخلاب نايبضلا | ج صرخت يلا! ةلختل وا اهبظُي ظقلتل اهذخات ةلخن
 ءانبلا يفو ةانبلإو .ةّمشو ُهَقَّرم بوذلاو .اهاصقا غلب ىتحا ليسلا ىرجم غي ةلخنلا رتحت نا اضيا ةفيرتإو . فئارخ
 يف ابكرااذا ىتح اقلطنا فيكلا ةروس يفو .ويف ةذفان خف الممر ىشحي مث ةيدكلا ىلا ىهتني ىتح ىلا هيف يذلا
 ينو :اهيحاولا نم نيحول علق يا لييق .اهقرخ ةنيفسلا | مورحلا لاجرلا نم فراخ * ةلغنل ا هيف عضوتو
 || لعجت نل يا ضرالا قرخت نل كلنا ليئارسا يفب ةروس| لذ نم نّدَفص نيب .ةكسأو للا يكفي رخو . دودحملا

 اًقورْخ قرخ تببلل يف قرخو .كتأطو ةدشب اًقرخ اهيف | لاق .بحاللا قيرطلإو هاش امها نم فرتخلا فرتخي
 هلرطوق ةنمو .اهضفنو اهزواجت ةداعلاو . حربب لفراقا ا

 فتي هل إوقرخو ماعنالا ةروس يفو . دئاوعلا قرخ هر بسحت لقأب ةتزجاف
 لعتسن ةماعلإو.هل اوذخاو اولعتفا يا لبق. رتئانبو رم غيرف يذب نابا اهعن

 ةنمو . تنصع جيرلا تفوح 7 21 ىنعمب قي ا ١١ كناطازب وح ٌريغص ليينز فرخ ا

 ةيرازنلا نوسيم لوف يرحم ا لوقو: فراخم عفنافلا ترعلا 4 هييمسل يذلا

 يف ملاوزالا قورنت اتسييلا |: || ةقلعم قراذخب الّدكمو ةفّخم ٍراطاب الام اهزيلهد تيأر
 فينم رصق نم كيلا ٌبمحا . ةءامط يدكملا اهيف لعجي يلا ليبانزلا فراخلاب دارا

 هأ را



 فرخ فرخ
 ل حد ا

 فارما + لخغ | طنأ >و لعاف مس ١ فراغا اهفَرَح راك تنبأ ما ىنكتي 00 هءض تبن لك ردأو مسأ دويحو

 ردصم ةفارت / «راهثلا فارتخا تقووردصم فار ككاو ابب ى 1 كا اا 11 عيرفحلا ا عورخ وهف

 ىلا فرحا ةفارشماو : كاضلا فرم ثيدحو فرخ عل ءايبنلا اها فاعلا كسلا بزل 0
 ج اهتم فرتخا اهب كيسا هتلخخ ةفارثع ةفحتا لافي. ىلا ٠ . عرتخا سدصم عارتخالا . عوُرَتحلا ءاسنلا نم ةعيرتم |
 ةهاكفل اك ةيلحتسملا ثني داحالل تافارثما اهنمو. تافارخ | .رذامب دوجولا ىلا مدعلا نم ءيشلا جارخا ايكحملا دنعوأ |

 ةرذع يم نوم لجروهو ةفارخ يس مم اهيو . ةهكافلا نم | تاذ هايشلا نم ةعوُرْدلإو . قالخالا فلدخلا حّرخلإو لاو ||

 اهنم ىأر امبربخا عجر الف برعلا عزت كنا ةنووتسا عياتملا فصقتملا ةماعلا دنع ورا عّرتلا ||

 ةنمو . ةفارخ كنيدح قّدصيال 11 اولاق ىتح ٌةوبّذكف |وننس نبا نصغلا ةبوغركإو بوعرماو بعرتملا ]||
 ةيلهاجلا ضعب لوق | ةنسحا ةباشلإو تابنلا ثيدحلا عانلا قماسلاو ضغلاوا| |
 ثنعب مث ثوم مث ةويح | ةتيقدلا ةمحلا ةمسجلا ةّيللا ةاضيبلا وا ةصخرلا ىلملا| |
 ورح با اي ةفارخ ثيدح بيطلا يبا لوق ةنمو . لظعلا ||

 نار الا روهشملاو ٠س ذاك رطعتسم ثري دح ةفارثملا وا 1 ةبوعرخ اوناب
 هب د ناف ةفارخ ثيدح 0 اذإو.اهلطم لطابلا| اهّدعَتي مايثلا دنع داكي ا
 .فرصتتالو ماللإو فلالا اهلخدنال اهب يملا لجرلا | ةييظعلا ةليوطلا ضيا بوعراو .بيعارخو بعارخ جأ |

 ىلع ةنقف ةارلإو سكعا ابق عير ددصملا مسالا اهب ديرأ نإو | يف ميلا ليوطلا اًميا بعدو .ةريزغلاو لبالا نإ |
 اذا فرخ نم مسالاو صيشلاو ردصم فرقا * اهييلك | ةمعانلا ماظعلا ةقيق دلا ةيراجلا ةبعّرما *« قَلَخ 5

 ةارتعا يذلا زيشل | ىرلإو .ربكلا رم ةلفع فعض ظ بعارخ ج
 يملا مهلا وبا لاق . فرتملا |اقارخو اقارخو اًقَرخحو افرح اهفرخي راثلا َفَرَخ

 فرتحملاكٍدايز دنع نم تلبقا  |لوهجلا لع موقلا فرو .رمثل ١4 طفل اًنالفو . اهانج
 فلدفم "طم ّيالجر طفت ماقإو ربكلا نمةلقع دسف لجرلاو . فيرا رطم مهاصا
 فيإأ مال قيرطلا يف نابثكت 2 [فرخم َفْرَحو اًفَرَخ فّرخي لجرلا فِرخو . فيرغملا يف

 انفيلك مدقاتلا لوقو ايدو راك وق فخ فزت و ةيريكللا كخرمإ دهر هل اكو شهدو مره ةفاَرَحب
 هب دارا فرخ يف نيِملع لان دود ربظلا نم انيفكي ام | ىلا ةبسن ةفرخ# ةفرملا لكاب علوأ ثالف ف 7

 نايا قيما »+ فيرخملا لصف ىلا مجورخ تقو 0 فيرتملا لصف يف ةلماع ةفراخم ةفراخو .فرتملا |
 نافرتملا * ةيسرانلاب ايرخ برعم فورعملا بمحل وهو |هل ناح لخنل او. ةدادفا مفوحا ولم وعلا ةيانلملك ع |
 نم مو فرتلا هقول ا« عم لبقو .فَرَكلا وذ |٠ٌةداصح ناح اذا عرزلا دصحاكىي يا فرخي نا[
 ج اهنم فرتخا اهب يا هتلخن ةفرخم ةنمتا لاقي . هكاوفلا رعاشلا لاق . فيرذملا يف تدلو ةاغلا تفرخإو ا ا

 سكش فورا * ءاصلا ةفرخرففل ا لاقيو . فرخ دوم ضايح ىلع نامالا ىتلت ]|
 نافرخو ةفرخأ جيوقو ىراذاوااًتلطم ناضلا دالوا| ٌساطا ُبْذو ةفرخم هالدن ا

 قود وراخلرفملا قا: وولؤتي ةماعلا زثكام ةظفاّوتخو . دج تل اط ةَرّذلإو . فيرا يف اولخد مونلا فرخإو| |!

 يضم ىلا سسرفلا ربع اًضيا فوززخلاو .فيراوخ عملا |اًنالفو .ويف تلح يذلا تقولا لثم يف تدلو ةقانلاوأ |

 ةومحالا ا تن ةعبش وأ نشأ ةيبن غلب اذاوا ل وخحلا| ف :عب راثلا فرتخاو . اهفرتخي ةفرخ هل اهلعج ةلغ 1 ١

 هاو



 طخ جبهذنو اهكسمم دي نم اسر بذبجت حولا ظ

 رزب ةطيرك هيف أم ىلع جرش وريعو مذ ا ند ةاعوأ

 ةغيرلا جحا طفرات دع طئارخ ج نبدّلوما دنعُّزقلا[
 » ةطراخ اهدرفم .اهنطب ة فلعلا ٌةتتسيال ينل اوا ظ

 طرخْخإو . ةطيرخإ ةدحاولا ضملا نم ثابن طبرخإلا

 طيرافم ج طرا اباصا يفلا ةقانلا وا اغلا |
 دحاوو . طرا تدانعا يبل | ةقانلا وا ةاشلا طارخغاوأ
 ماع 1 خداضنالا# 0 داك ١ ةزلبستملا تاييلل طب 2 |

 ةيحلا ليلقلإ طوُر راو . طراخم ج ةطارخملا ةلآ ةطرخخ إو
 مسج هسا لها دنعو .٠ لوط هييف هوجولا مو

 يني ىتحاق دسم عفترب ور عع نم ئذقبي

 فَ يلا ةيفلا ةطورخملاو ٠ هتدعاق نم رغصا عم لا

 تاط ور 2 5 اط و اع .ونثع 1 5 أاهاض راع ظ

 ج نيحانجلا ةشوقنم ةشارف طيطرملا - ططرخ 01

 كارد
 تاي هاوس قولا ظن اع ل
 < هجوعو ١ ةموطرخ تيرض ةيظوح ةبطرخ

 ةيضلا لاك را بصضعحو ركل :ءأو ةننا عفر لجرلا منرخا

 رلا # نسلا درا كيلو نازملا مار ا

 ناط لا ا ميكس هيلع ثيض 58 وأد يو وا 0

 يأو هليع ل رخ ىلعر رمالا اج لون و املا لي وطلا

 ةيمستس 5 ن ةروس تو . طرح 5 ا د١ مدارم ةياغ ىلع

 ةاز نان - .ةراضاوق 0 كنا ىلع ب ىا موطرُخملا لع

 ا ىلع عااتسال او هجولا ىلع هل نال لال ذالا ةياغ

 ىأ راكسإلا ةعل رسلا رفحا اكذب ع را ٠١ ثهاظ نيش

 لوق ةنمو ١ قلاش نا لبق يملا 8 نم يرج أَم لوا ا

 عل
5 ! 

 انطق م هبانعأ نم َفطَق

 افدوتسا مث نيلوح ايمف دي لالا

 انقرق اراتع أني وطرخ ءابهبص

 ليلا موطرخو .مهاداس مونلا مطارخو. مطارخ ج

 هلل“

 ىأ رتطقن ىلأ ي

0 

 كلا ىلع هئلي ام 7 دلع ُهْل اواني 2 ديرب ى ذلا يي طرا
 هسار عفر عم ربكتملا نابضغلا | ةطْيرملا * ٌداهج سومالا يف طترتتي نمو ةرجافلا ةأرملاو |

 يف دجوت لاوط رج قادند نيطارتا -_
 ذه نا برغلا تالبعزخ نواه. درنمال ةيدنلا نضرالا

 ةفاخم عيشت نا ديرثدل نقلو بارتلا نم ىذتغن ناديدلا

 لاارتال كلذلو اءوج توف اماما نم باراآلا عرفي نأ

 ةقيقد ةرماض ٠

 عرخم لجرلا عِرشو قش اًءْرَح هرم يتلا عّرخ
 بهذ ةلخل او . ركنا .ةوثلإو . شهدو فعض اَعَرَخأ

 اًءْرخو اًدوُرخو ةعارخ عرخي لجرلا عّرْو .اهبرك
 عرخنأو٠ كلا ةفتكت عرخنا» جرتسإو ةلصانم تنال |”

 .٠ فعض و5 سكنا لج نا

 هينا فولو ب ةقمنقطر حلاو

2 

 ٠ تس 5 تحك قف ١ ةانتلاو

 ل م رعاشلا 5 نا ىف ىو نييعإ دبلا دنع جا ارتخالا

 يلا بطلا يبا لوتكويلا بس
 ابصلا 5 تيسءءدوجسر و اقول تنلخ

 ثنالف عرتخأو 0 مدعلا نم اهعدتبا تانئاكلا - عرتخإو

 ايلاط مكيرشيا: لا

 ةقانلا .تونج عاَرْلا * اهّدر مث مايا وريغل اهرتعت
 هو .٠ هنأ 5 نمد ذخأو ةناخ ةحانش

 | ةعاَرملا * موتنال ةكراب ةنم عصن اهربظ 2 خاطقنإو

 * ئرهوجلا نع ةباعدلا فو ةعالفملا يف ةغلو ٌردصم
 يف ةمسو لصانفملا نيل عّرتلا * طرقلا وا رفصعلا عي رفا |

 عطق ثالث ريصتف اطوط يف اهنذا ىلعا عطقي ةاشلا نذا

 و٠ ةراحلا ىلع ىطسولا يخرتستف
 ثسبن عورتملاو .اميل لعن يتا ١ وا ةرجافلا ةأرملا عوُرَملا
 سلما ةقروو غراف بصق ةلصإو ءايملا برق رظعب
 ىهو . ةلهسم اة هيف ثمبز ةنم جرح! رع هل ضيرع

 هوغو خلوفلا مماصا نك ددسلا باتصال لهسم عننا

 ركل لتاةيفب الن تاللهتملا ئىوفا ةلعنيال اذ لعني ةئاف
 عّورؤملا ٌيرهوجلا لاق .ةعّورخ نم ةدحاولا . قالزالاو

 عوْرِخ نافرح الا نزولا اذه ىلع يلو فورعم ثمبن

 #كتنيعضلا --

 ١ اا ةنمو ٠ ادن ُئ

 ا
 ا
| 

 ١
1 



 عاود 30 ا 2 تيما نا "3 نا نضر عر كح كايا .ةقملا
 ويف ل 25بلا يف طرخشسإو .دغ نم ةلتسا فيسلإو | .ةسفن جيرلاو هلفساب فيطن ةفلحلا وا نانسلا نم بج
 ند اًطاورخا ةيحلا تطورخإو . واكب دتشإو | صرإو صرخماو . دربلا ةباصا يذلا عئالا صرتماو

 لاق .ىضمو ريسلا يس عرسا لجرلإو .تلاط ذّولجا | اهب جرخي داوعا تو صارخالا دحإو اًضيا صرخاو

 باب

 .| قيرطلا مج طّورخأو . راطقالا نم هاج اط د رخم جاع || لوقت .21لا نم بيصنلاو ةصخرلا ةص رخلا * *# لسعلا
 نايصرملا * ءاسفنلا ”ءاعطو هللا نم يتصرخ ينطعا
 يف عشنتإو درابلا 1 صيرملا * ةلمملاب ترايصرتملا

 قثبني عسأو ضوح هبشو لنملاو اهريغو 0 قوص
 | ةضيرفلا ةصيرتملا«رحبلا ةريزجور هلا بن اجوةلاويف
 صرخ امد «ةنسالا صراخلاو ٠ خرلا صر« ةييوصل

 * در خخ يف تركذ دقو ةدرأملا ةضرملا - ضرخ

 ةرانلا هاضيبلا ةنسحملا ٌنسلا ةقيدعحلا ةيراجلا ةضي رمل
 داصلاب ةضيزما تباوضلا دلو( فيبللا ا

 قرولا عزنا اًطْررَخ ةطّرخيو ةطرخب ٌرهتلا طّرخ
 يف لبالاو. هر اكسو هرم يتلو ءابانطلفلا

 2007 ء لوق ةن دو .اهلسرا رولا يف َولدلإو ىعرملا
 طوخ 16 هسا مالئحالا انيلع طرخ دق هبوث يف

 ةشوش جرخاو هيف يف ةعضو دوقنعلاو ءامناج راف
 يزابلا ٌنالفو .ةاهسا اًنالف ةآودلإو . قبح هتسأبو .ايراع
 ٌبطرلإو . هاذا يف هل نرذا سانلا ىلع هدبعو .ةلسرا
 .ًطوُرَخ تراص ةّبادلا تطّرخو . لس ةلعج َريعبلا
 اعرض تباضا اطرد طوخ ةقانلاواةاشلا اهطرخو
 جرخخ ىدن لع ةفانلا تكريو ةاغلا تضنروا تريلا
 هاودلا طرخ ** اطراخ يف رفصاةلام ةعموا اًدقعنم نبللا
 يف تطِرَح ىنعمي ةقانلا وا ةاغلا تطرخإو .ةلهسا انالف

 ةلهاب ىثعا لاق. 1 أو لاط

 ةرض 59 وكلا لزابلا نمأنال

 ٌرنسلا طّررخا ام اذا يقرغملاب

 | يف ةلابحلا تطورخإو .دنمإو رفسلا قيرط لاط اذا يا ى
 . لعاف مما طراذملا + ةتلفتعاف ويلع تبلقنا ديصلا لجر

 ةقأن لا ةاشؤ :بطرلا هسا دق هنا طراخريعبو
 ظنا ةلفو اننا كنك طوخ . تاذا ملا ظراخ
 "د اهلج زيرو مق ةيازكملا لذانداخو ورام
 اهانعمو ةينيتالل اب انراك برعم اهنم مسق وأ ضرالا

 تاطراالا نم عومجملا فرعيو . تانراخ ج ةقرو
 لسا نع وصمت ةش طارتلإو طارت« سلطال اب
 لوقي ٠ جوملا ةبادلل طورَملا نم مسا طارذملإو .يدربلا

 .٠ كيلا تئرب يراشلل ةادلا عئاب

 طارح 'ةفرح ةطارذملا »< طاّرن نزلا طار ارحل +« حالا

 ْ 00 : فوغ عا ءابطالا دنع ءاعمالا ةطارخو
 ةفقشبو دوعلا ظرن يذلا طارقحلا كرم ءرأا لاهسالا

 ا اق بدني

 | ةطرخ لا ىلع - ايفزالاب بشنلا تمني ىذلإو ١ ةعئابو

 | * طارشملا َطاَرْلِإو طارتملاو . سلما اًريدتسم جرخف
 يف يل بلا يف طرخغسا نم مسالاو طارملا لصيلا
 بذكلا ىنعب ةلعتست ةماعلاوردصم طرا ةاكبلا ةدش

 ةعيطقنوهو مدنعونو عرفلا طرخ ىلقاو رح ا ”لمارخع كلذ ىلع امهم ةداتعملاو . طيراخم ج طرخم

 نها ذك رئاطلا طوق ..اهنيرعا هل ال

 : ةزر و
 > ع 03 4 2

 ّق ١ قد هيمج طرخن|و . هآ 32 هنهده رم

 نبللا طزإو ٠ ةطرخ |نم ةدحا اولل نولوقي ةرييك اعلق

 يف طرخمإو . لبا كيد يا بوتعيلاو طَرتلا ةبيصإ
 كربت وا ةاغلا ضبرتوا ٌنيع عرضلا بيصن نا نبللا | يفو .هيف <جنو عرسا ودعا يف نالفو .تشننا كلسلا
 .رنصا#لام ةعموأ افخم ةوبللا جري ىدن ىلع ةقانلا ناكملا يفو .لبفا جيفلاب انيلعو هلاك عىل بكوزومألا

 ةبادلا طورخملا هلك دسجلا يف فعضلا ضيا طَرتمإو | ةنح تطرخنإو .كلذكجرخ ناكملا نمو .اًءرسلخدأ |

 همه
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 ضرخ سرت

 سارضالاك يف اغنإو اهيف مي ن 0: عاطل ال ناّدكلا | اذاءيثلا ى نم طقسام ةشارألا* نارها يا ل عارخ |

 يذلا تابنلا فوشرثملا د مالكلا طالنخإو ةكرح او يا ”ةعارخ" هدنع يل لاني ةنمو٠ ايد رةديدخ ةتشرد ظ

 يوش يضرا ةل لاتب

 طلبلا كلمسلا لفشل
 أ لضرالا اون بلضو ظلغ 0
 عاقو ١ دا أو ىلع فوشلال لماما كرر ا

 ج موشيفا ىنعمب ةليعتسي ةماعلا ضعبو٠ ملظملا لبو

 نوللا ريغنملاو ىسفن يف ركملا ّظعتملا مشن خا + مشارخ

 سادرم نب سابعلا لوق يف ةشارخ وبأو .ريغص وح

 لا كابا كداب

 عيضلا م 'ي]كأت ل يوق ناف

 يللا ةبدن دن نإ ؛فاّتخ ةينكيثو اهرسكو :اخا مظل ىوَرب

 ري كوب ثر كا ةوبأو 107 1 يو انأ يد

 لصاو.ٍرفن اذ كنوكل يا رن اذ تنا ام ةلوقو. يلا
 اينجل ليلعتلا مالب اًرٌدصم ٍرفن اذ ن تنك أل ب كل

 ضّوعو ناكتنادملاغ م .ماللا كم ةيريويضللا 35 |

 اكيةلص ناك يذلا ريضلا لصفناف ةدئازاا أمي اهنع |

 تراصف ام ميم يفخر نون تمد .تناراصفةانلاوهو |

 *«مالكلا دراوش نموهو .٠ تنأ اننا نابغلا تراصإءاك] |

 بابذلا شَرَحمإو . مانيال نشرح لجرو.”ردصم شرما
 | اهوحنو ةروسكملا ةعصنلا صرخ * دربلاوعوجملا ةباصا | .ماني ال يذلا شرتمإو . شورخ ج تببلا عاتم طقسوأ
 | بوذلا طاخي اكبوقثلا كلت يف طوخ اهمضو ابوقث اههقث | ةضيبلا ةرشقو حلا دلج هاَشرِؤملا + شرخ لجر لافي[
 ةضواع ةصراغم ةدراخو . نيدلوملا جالطصا نم وهو بكرت ةقيقرلا ةدلحلإو . ةلخادلا ليقو ةجراخملا يا ايلعلا |

 ءاشرخ يف سمثلا تعلط لاقي. ةربعلاو غلبلاو نبللا|
 هىثارخ لصالاو. دلل ئتارخ ِج ةربغ يف ىلإ

 ينل كيلا اهيف تغدو أي ةزمل ١|تيقفار زج امونخعأ
 0 خام ىلا عود نشوف راق
 انعارخلو شرا * ٌرئاط رحلات

 هب 21 لكل مانو ه ان زارت اهب ليطةيلكلا |

 شارما ةعس مساو شور رييعإو ٠ 0 ناك ةيشخ

 ل ل اج طل اب مانا

 صّرخو . بذك اصرخ صرخي لجرلا صرخ
 اراب ا ةرادقو هرريجاد دحل]و. نظلاب لاقوب سدح وف

 .هدسر هلا صرخو .اهيلع امرزح كيسا ةلذفلا صرخ

 | ةريغو رهلاو .ةحلصا ةصارخ ةصرخي لاملا صرخو

 يا رق يف عاج اصرخ صرخي لجرلا صرخو . هرزح

 لجرلا صرتخإو . بذكو ىرتفا هيلع صرختو .ةلدابو
 * دارا ام بارجلا يا صرخملا يف لعجو بذكو ىتائخا

 ظ تايرانلا : ةروس يف ةنمو ٠ نوصاّرخ ج بانكلا صارخا
 * ىّلَتْملا لوفلا باكا نم نوباّدكلا يا نوصائخم اق

 | يا كلضرا صرخ م لوف . صرخ نم دعما صئخملا| نوحي
 لمإو نانسلا اًضيا صلو .اهيف نيْخ امو اهردق 5

 نع ليوزلاو بدلإو فيطللا حراإو عيلضلا ديدشلا ٠
 |ةقلا وأ طرقلا ةقلحوا ةضنلاو بهذلا ةفلحو ّيرّرطملا | ريثكو اولا مث نونلا ةدايزب لونك ش روت ثملكو

 ديرج ضيا صرملإو .ناصرخ ج ”يلحا نم ةريغصلا ةينبالا بيرغ نم وهو شرت لا

 امو .ءاقسلا دنع ةرّرغي سارلا دّدحم ديّوعو لخغلا | يفاحلا طئاضلا بشرا * هك بهل طيمزفل
 دوح ةماعلا حالطصا يف صّئؤلإو .اًنيش يا اصرخ كلي نييسل :١ لياوطلاو

 ةئولم طيرشو ةبادلا وب طرت ثبموقشم طئاحلا نم زراب | عّشرَخ ج لبجلا نم ةريغص ”ةنق ةعشرملا - عشرخ
 . ةبوثثملا نذالا يف طرفلا هب قلعي وريغ وا بهذلا نم خمار

 ةضفلإو بهذلا ةقلحو نانسلإو ةأننلاو نصغلا صئرفكإو | ناّدكلا نم ةظيلغلا ضرالا فاشرفملا - فشرخ

 ٠ ناصْرخ ج يللا نم ةريغصلا ةناحلاوا طرتلا ةنلحوا | نم ةظيلغلا ضرالا ةفشرخملا * اهيف سي نا عاطتسيال|
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 شرخ سرخ

 انا لاقف هيعانص نع ةلاسو مرضا هللاب دشرتسملا | ثوص اعمل ةميتكلا تسب ,رخو .ةايعا وا ٌةفلخ ىطنلا
 اهيع ةءقإو يف رثل اسر ةاشنا هيلع حررتقاف .ةئشنم لجرا .قربالو ذعر هيف نكي بامعتل إو .اهاهاراقو نم

 ماقف ءيشب بلع هللا جحا لف دلي را بكم وهلا درغاك# 2 اها َسرْخو٠ 1 < نالفو. . توص وبف عمسي مل لبجأو

 ةنال ةنودتع فنني ةلوقو. نعت نع دورابلا قو لون نال وو برش سْرَخ

 مك

 رق لا ا ل اا را خف ا 1 ا كس املا رياك ١ كح اح طش نفع تل نت للا احا حف 2 تربح يقل ل ا لا اص يسرا ال

 يبحيجيييحيحيحجيحيييجيحيجيجييحيحيجيجيجييجيجيبجييبييجيجيييببببببببببيبيبيببببببببيبجبببببجببببجببببيبببببببببببيبببجب سس بس ب؟ب؟_بيبيىيىيىبىبب ب9 ب تت اال

 »< ةتوص عمست دعت رم هتاوصأ راكم عما.سملا 54

 ةسرخإو . اتدالو يف ةسرثملا عطا ءاسقنلا ىلع سّرخ
 ةضزتللا كندا ةلدللا كال كتي لاولاب ءاموشا
 ةدل اق كلل ةسرخال سفناي يمنح تكا ةنمو . اهسفنل
 ماهق يف بريح. اهرماب قبب نهال نكي لو تدلو آو
 ناّساَرْخ * اهب موقي نم هل نكي مل اذا سفن ةجاح كرا

 ةيسنلإو . سمشلا عضوم اهانعم سراف "قرش يف دالب

 * يوسارخو وسرخو قَسرَخو ةيماوخو لاسارخ اهيلا

 8 ندلا سرملاو سرا ** سورا عئاب سارا
 دانتشا قير يضلل وامل

 ةناب ءاقبلا وبا ةفّرعو .ةايعاوا ةفلخ مالكلا نب ع ناسللا
 . فورا عضاوم ىللع دمتعب ن نا اهعم ةنكميال ناسللا يف ةفآ

 نراف كلصالاو ضراعلا هلومشل ركبلا نم ةعا وهو
 نا ليقو ( ةنلخ ناك امب يا) ”يلصال اب صوصخحم ميلا

 عم ناكأف هنودب ةراتو شرطلا عم ةران نوكي سرا

 سانلا عمم ل ةبحاص نال هلاًببس شرطلا نوكب شرطلا
 .ايلس ةناسل ناكولو كتي الف مالكلا عتب يل نودلكتي
 ةيكيالف ناسللا ارو سد 00 هنود 3

 هسا فملا ب مابا

 اهون و فوذك او ةفهدل كج :راخ رمال نوكي دقو .ِهلَع

 روهشملا يريرحا يف 4 ن؛ يلع خال
 تايلر قالا

 ان اغملاب هللا ةفطنا

 ٍسرحلاب نإويدلا طسو ُءامر

 :دلكما يق وركت لاغا دعه عقب عل رك
 ةيونلول اطار تاكةراضللا | اعلم راكم .ناطلإت
 م ا قسرا + للباب انيال يذلا سرتحإو

 ةباعتل إو ةيهادلاو سرخألا ثتؤم هآَسْرلا * لبالا
 ثوص ا عيسي ال ةاسرخ ةبيتكو . قربالو دعر اهيف سيل
 سيل عوردلا ةرثكن م تتمص وا برحلا يف اهلهاراقول

 سورا * يسن ءاسفنلا ماعط ةسرفلا ** عقاعق اط
 *كدلا ةليلفلاو ةسرخملا اطلعت يتا ]و ابا لوا يثركبلا
 امك ةاسرخ ىننالاو مالكلا نع ناسللا دقعنملا سرخالا

 هدب ل توصال سرخأ نو : ناسّرخو نر جرم

 بن احل توصيف عيسي ال ةمزرحأ و .ةانالا

 ظاذ نع ةيانك ٌنرب ال يا سرخا لجو : قيرطلا مالعا
 ظاغ وع ايكو اجنللا كلل: كيم قهاو# كح اص قا
 هيبنلا نبا 1 ونك دنزلا

 قاع نأ اوبل وتل

 هر زوايا موف رخ 34 ظاون 0

 هَل ليق٠ ماشه نب ثرخمما ينم كفل رْعَصم قمرا خألا

 عطقب يل اوممسل ةعطقب ضضعلا غلب اذا ةنا ىوعدب كلذ

 ثدوص هل مسي الف محلا دقف ضراعلا سرا اماو . فورا جراخم ىلع رو دي ن

 ةنازفحلا هب يس ةماعلإو . ةيسراف حالسلا نا
 شيكل ايعل شرخو. ةشدخ شرخ ةشرخي ةشرخ

 شّوَخ »< شارخملاب هب ذاجا َريعبلإو ٠ قزرلا ىلبلطو ملا لوفك اًراهترالكلا نع زجتلا ىلع سرفملا قلطي دقو
 ه فرط لوا جرخ عرزلا
 طلق اما كلا تشراختو نئراه ةشواخخو اًغارح

 0 راو بالكلاو هذه ةعروللو

 تاكل قنراغو لجان

 نيش ا مرت تهلك ا

 شارذملا * قزرلا 0 ل بستكا ول ايعل شرتخإو
 لوو ةشرخا 3 ةفيفنملا /ا ةعذلل اكةليطعسمريعبلل هريس رازو ةفدص نب لع نب ةلو دلا ديع ريزولا نا كللذو

 ١ه



 روح

 تايآلا نم اهريغ ف درو اكىلا ىنعب ةاهتنالل راللا ْنا

 .كلذرغو ىسم لجال يرجي لكو يتيم لبا ةانقسو حن

 رخو ٠ ضرالا مغاقذا ٌسَع نأ ىلا نورخي منا ىنعملاو

 نالف ينب نم موق انيلع رخو . ةّقش «يثلإو . تام رالف
 ماقا ءيثلا ىلع رخو .فّرعب ال ناكم نم انيلع اويجم |

 تايب + كاسل نايقزنلا روس قا نمو كلل

 دارملا نوكي نا لهو . اهيلع اوني مل يا وري ل مر
 طقسا رارخا هّرخا*«رظالا وهو اط اهظعن اودجحا ل ْ

 لجرلا راو .ةطقساف يا ٌهّرخاف فيسلاب ةبرض لاقيأ

 لصاو ةرّودم ةبحو جراا ىف كما + خرتسا اًرارخنا |

 ربو .ةرّرخ ج ضرالا ن .. ليلا هذخ امو: نذالإ|
 رهاظااو بشفملا اهب نوبقثي لآ نيراجلا حالطصا يف

 : بارغلل قاغل اكاطاعتسا دنع اهتوص مساب اهوهس ما ظ

 صبي نصيحلا يف كتل ىلعو اردكلا لف يم نا اهتشلا

 .راّرخملا تنم ةراّرتملا * ريرخملا ريغكلا راكحلا * ووحنوأ

 ديوع اضيا ةرارتمإو .ربرخا ةريغكى ا ةراجخ ثيع لاقيأ

 . ةوهللا ىحرلا نم ير * نارخ ج دّرصلا نم ظعا|

 رعاشلا لاق .كديب ةطنحلا هيف ىتلت يذلا قرا وهو

 نا
 اهيفن نم كبعطت اهيرْخ

 ادت ينل ١ ةيشفملا يرسعنلاو.

 عيل[ فيمفاتءام فو ةوبلا ىميلا كوتواجرلا |.

 نارا + نئيرجلا نم.:اهنم عقابا هابيفنب دارملاو

 0 ا امك هااووزتا »* نابتجملا

 هيف ناكملا رورو ٠ رورْخ تاذ

 ىجرلل اهيرسعق يفريمضلا |

 يف لاتيف ارد ا

 جيرلإو كلا توصربر ملا وسلا ثوصو امو ديداخا

 نب نيطملا ناكملاو عادلا طريطغو تفح اذا باقعلإو

 هزت وز يس اج كمل كوق ةنمو . ةّرخ أ ج نينورلا |

 اهقوف 1 ريت وبلتلا ل

 اهمارآ اهفوخ بفاّرملارنق

 ه5

 25 0 7 2-3 1 7 : 2 ا
 ند رعاطو. تاوصيق ةيشا رخو طيخملا كو طبخ قثوي

 | برحلا تعمس لاق هنا رمحالا فاح نع ديبع وبا كح

 ةردرخ

 انإو . ةيجملا ءامناب يا توبلنلا ل تيل عاب دشنت

 رارح عنج ةلمملا ءاحاب هدشني نم مهنم نال كلذ لاق

 مسأ توباَتلإو . دوس قراخ تاذ ضرالا ينوةّرح عمج

 نايبذ يب رايدو َّط ينب رايد نيب ناكم

 زرنخلاب ةبقثو ةمتك اروح ةزرخيو هزرخم فنحلا زرخ
 ركحا اًرَرَخ زرخي لجرلا زرخو . كبف ةدرخلا لخديل

 .هوحنو سوسل هعوذج ترخغ اًزيرختر جتل أزّوخ# هرم
 * زارا ةفرح ةزاّرخملا | * ةماعلا حالطصا تو الغر

 ال قسما كعب كلوب رتل حرم ٠ لاَعم زاكتملا

 توقايلاو سأاملال اك ره 4 زوما + هوو نااطعلاد

 252358 عدّولاو عزجلا ن كلسا يف مني ني واهوحنو

 ووحنو جاجزلا نم ا هيا 0 تيدأوملا

 ”ير.ر حا لوق 4 هيلعو .اهوحنو دئالنلا 5اململا ةنم نت ٠|

 ةءونلا بعاتمو ةدحولا بئاوش ينت :امما ةيديبزلا ةماقملا يف

 د

 ||ىه نم دانراوزّرحلاِب ٌردلا نع ضانعا نا ىلا ةدعتلاو

 | متصيإ قنعلاب قلع امشي دارا ليقو ؛زّوع نم دادس

 امك وه لوالاو . ةرضخو ةرمح نّولملارحأ
 موظنم ليجخل نم ثابن (ضياز رو. ةنيرقلا ىضنةموه
 0 رييلزلل دعا ةتموء اشد م اح ةلغسا ىلا العا حرم

 رببلا ةزرخو .زَرتحلا ةدحاو ةزَّرَتلا * هتارتنلر بظلازَرَخ

 . تازرخ ج اه ىلع عضوبروقنم 2 درج نيدّلوملا درع
 ف عضن ر بج كلل تناك هيلع رفازخ كلل :بازوحو او

 ينس دع م“ ٠ كل املا عيل اهنم ةدحاو رقتس لكاهماجت
 ا عج جو زيرتكلا *«ز رخ جاتك 0000

 زرخلا * (ةدَل «) موو سرتنلا يف اك زراخلا زرغ لذمب

 ةفغ ويحانج ىلع رئاط لك زرخأو .زراخم ج هب زري ام

 هل ةورعال فزخلا:ةروم قيربا ةماعلا دنعو .زّرملاك

 ةلبلب الو
 40 نط ةقاار رنا زن طختمم هي

 دايرشلا 0 مالكلا رينكلا وا سلجلا يف دوعنلا

 يازلا مدقتب ةف 0ك فرزخ فوصل

 نع ةناسأ 05 سرح + سرخم لجرلا َن َسرْخ



 ررتح درخ

 01101 ف راك تما ليعم يأ قرح تبرع لوقت | اهبنضرإو جّرخملا ثنرم ةجّرخملاو.سانلا عم لخادنلاو ||
 ةماظن سوشن دق يا قدر لدعلا ُه هد ةعتمالا جرخن ةنمو٠ افاعي نود ناكم ِف

 يف 00 هيقبام م ادعو امان رتكتلل كلو وك ليجا ةفلخ ىلع كدا ةجكذم ةقانو . رونو

 عطق ميل |و ٠ ةرايخ لك مامطلا نالف لدرخو. لور روتسلاورفل أو قندخلاو طغت ع حانلارخرخ

 1 0 3 رفع وهف ةقرفو ةعطق وا اًراغص ةرفاو هةاضعا | راخرتملا * علا عم برطضا ةنطب رخرخت * تّوص

 نم ليداَرحلا + ةوظعل | عمل لدا ارا + لدرخت باقعلإو لاو املا توصرخ نما *ريفكلا يراجلا لكلا

 ةيهط لسا | دش + ذبل 15 3 م لبق . لدرخلا | دنع نحمل < نبللا ةريزغلا ةقانلا ارخ رخو تّثح اذا

 اون ةداملا بذجل ادامض لجعتسي حّرتم دوسا ادجا .اهب_ جال مغلب ك ابتشال ةئرلا نم جرخي رب ءابطالا

 لوو طا وضمان اهزتوي ااا ةرازقما ةظماوب ' ةيرخر واو مرح مار دما كا: كوط تنال هل

 ةعمو انشاللاب ةتعصلا اذه فرعيو: فاعور # ةباردرخو ةلطردل فاز لاننا كيش 0
 لدرخماو : ةاشرحا هل ل اقيريئانلا فيعص ضيا تفدض | تعا يا نوكترخ لجرو  نيللا ةريزغلا ةقانلار وحرم

 ةلدرتملا * ناطاسلا ةفيشجت فّرعب رصمب تابن ٌيسرافلا | لجركر يخرخ ٌلجر * هشارفو هسابلو هبارشو هماعط يف

 | نت اذا لورح ني ةدرخلاف ةفلطنلاو لوركا ةفحاو ورخا ىلا هماعط يف غان يأزوخرخ

 ٌيربرلا لؤقو | نبللا نيفكلا ةراوذملا ةفاثلا بيرخترثلا -بدرخ
 ربسهذ نم 0 0 0 أمو رعاطما ة ةعرس ُِ

 1 ةلدراردقب بتفدلا ند ةريغص ياك ي دنع سيل يا ٠ دب رح تراص 030 درخت ةيراجلا تدِرخ

 *ةلمماب هل ورخ يف ةغل 51 انلاب ملا لذرخ | .ًاليوط تكس لجرلا درخا * ةتوكس لاط لجرلإو

 بيطلا يلا لوق ةنمو . ملا نم ةرييكلا عطقلا لِذاَرَحم .ل ام وهللا ىلإو .ةايحال لذ نم تكسو ايبتتسا مالغلاو

 يننملا| كلام لاقي :ةمالكَّلق لجرلا درخا ةيبارعالا نبا نعو

 اهرداَل اهبراق مل تبتشا و 1 دا رخ ىنعمب ةيراجلا ثدّرختو درت

 كا ىزيغلا ُْ 9 2 لنا ةعتمالا نم قّرفتو رعص ل ةدرشلا *لذال ءايح نم

 ةرييك م لعق ةداحاع اهاتال هي تيعشأ ول ةفويض ن ايا 00 3 م افا جدرخ انهئالل لاقيو. . ةيسر و

 هلصافم نم ةاضعإو ىزيشلا بشخ عاصق يف ُةنم انما فاكسالا هب وشح اماضيا ةدرُكإو .اداض ايلعجتن

 عمم جيرلا تّرخو .تاص اًريرخ رغ ذو رح نم هللا رح 07 6-0 ملركبلا دورتملا * ةناطبلاو لعنلا نيب
 ُتانْلا رخو . اهيحانج قوفخ تاص بانعلاو ئود اط | ديرفملا *« ةرتتسملا توصلا ةضفاخملا ت وكسلا ةليوطلا

 طقس اًروُرَخو اًرخ اضيا ردو ُدي لجرلا رخو . ًاطغا ٠ دراخ عجج ةناكدّرخو دّرخو دئارخ ج دورت ا ةديرك .
 مهلع د كغ للا 01 توا :قلهرلا اع نموا أضيا ةليرخخاو ٠ يبا ذل رح توصو

 : نضر ىلع كنكنا نحاس هلل رخو. موف نم كعمل | ف نيو دع لك كالا 7 ل 3 5 ذللا

 وو ليخإ ءاوسأ يفب 5 قث هروس يه ةشمو٠ ف ههجول رخو ةيسرافلاب يدادروخ بتكرعمر هن فلا يع ذا درت

 ره 8 مموجو ىلع نوطتسي هيسا اس ناقذالل و 5 ذطق ا 6 ةقّرللا قدرا

 هجو نم ضرالا قلي ام لواةنال نق ذا |ركذ ليقو . هللا | داري ام اهريغو رويطلا اهب رت صاصرلا نم ةريغص

 ع أو لوقا دب رورخلا صاصنخال هيف مالل او دجاسلا | ةماعلاو ٠ ”ماعط قيردرخملا * عد ام ةدح>اولا . ةلتق

 هآ | 7



0 

 جارخ ا وت جار رو 0 5 ناطاسلا ل اومالا
 ماعطلا وا 5 وقنا نم 1 يس كوه 3١ ةنظاوملا 3 ةفيظولا

 لكل قاما اوس لعد ضو اكول بالا عضو
 ةجرخأو 0 جاشردو ر رش وأ 0 نم اعاص بيرج

 قلك : يو جر اخأ عيجلا عجو

 ام لكوه لوقو رثبلا جارثماو : برعلل ةبعل وهو جرخم
 ج ةجارخ 2و لمد نم 3

 عج يفذخا مرو لك ء 1 طال لاق 0000 تاجارخ

 0 1 كلا ليقو . ادراب ما اًراح ناك اوس ةداملا
 جرا ع الو ةداملا + 26 ع اتا د 3

 -- رحال

 صل جرت ناك ةنم ٌصخا ضع4لا كنعو جارخم

 دنعو ضرالا 17 0 يلو ديف ماع ء جار داو كا

 ميج 0 واط 0 نا 000 توب ا

 اخت هوو "يرش ا كلا 1 قو لا

 لاعوو جارتملا جرتلاو: جورخ 8 جب يشأ ار> ىلع

 ةبادلا رهظ ىلع ع عضوب تك”بيلدع وذ كلج وأ رعش نم

 جارخأ هج ع يئروهشملاو ٠ . ةجرخ 0 4. ف ةحب مالأ عضول

 اياغ نوكي داو 0-3 ٍضأيب نم نآنول جركلاو ٠ جارخو

 ل" ا ثمن وه اج رشا 2 م ل كل ُِ

 ِى لل ءاغلا 0 كيذ ز وبأ

 4 2 57 ناب الر :اجرخما 4 ةنمو٠ .٠ نيترصاخملا

 0 اهالجر كو أ

 قو جور - ةّرملا ةجرتملا 3 5-0 ضب ”ةراخ

 0 7 ثمأ وح 17 لأ نمد كل ننَء ءامبلا 3

 يا ذي ةجلو ةج 519 0 00 جورذملا 2 ا

 ل 4 ا جار ل *”جولولاو جورفحا كا

 دنع جارالإو او١لااينحالا او فرظلا ريغكيا جنألو 1 2

 يف ةنجّرخ يذلا جيرْوما * ريبكلا لمدلا ءاّبطالا
 نال تنانن ع عر لولو كل
 اهرتو ركسو قيدضك لعانلل ليتست ةغلابألا ةلثما
 ةجّرخ يذلا وه يأ ٍنالف خي رح وه لاقي .لوعنمللال

 ٍنانع لك لانغيف ةقنع لوطي ٌسرف جورتا * نالف

1 

 ظ ةرشاعملا تم بيل اسا فرغ يذلل جرخلا ةنمو٠ 1

0 

 ظ ظ ىف 0 ندم نم هكا كريت ةقانو ٠ هيما ُْك لهج

 | جوُرُملاو . جرخ ج ثتوم اوركذملا هيف تسوتسي لعاف
 || ةروس يف ةنمو . ةمايقلا موب ءامسأ نم ”مسإو جّرَخ ردصم

 «ثنارجالا نم ترس ا ّى | جورذملا موب ها ا

 ةيفاقلا ف ل مولا أه ىلإ, 35 «تففرخ يقاو أ مع جورألاو

 | رعاشلا لوق 3ك 1 ىةقلطملا |

 ظ اماذا تنكو

 أهديعب ونديو يل ىَوطت ضر قىرا

 8 را * اًضيا طةفتلا نع ةيانكةماعلا دنع جورماو

 ا ماطق لشمر جا رخآ جا راح ابيف 5 مي ب رملا لع نعل

 ظ ماقلا لؤق“ هنو ك5

 هناك دال تاذ 2 5 3

 اهضرأب ىلإ ترزأ

 ”جرخ يخيب دن ”قبراخت
 3 أمي ٠ كاد ضي هنول 4 اي ناو. نم جرخالا ف

 نينوأ يذ ملء ىاطي دقو : ا اعنو وح ليا

 جاع الاق. عي سم

 اج 000 00 اذا ال

 . جارح 2 تو ا 5 اسال 4ييف الج يا

 ا جوخ ردصم جرختلاو 0 الأ نمد كا جرخالاو

 1< جرخلاو ٠ .بدجو بصخ ىأ ”جر خخ كف ”م ”ماعو

 جرخلاو ٠ الا نمز زارلا 0 هو رناكم مسأو

 ْ فرحا رح تح نع رابع ناب ةرصلاو ءاثلا لنع

 تن 1 ٠ ثتوحلا ةطساوب و ريغ نع ومزيكو وهروظو

 + اونلتخاو .رظا هي دلوملا عضو أ نع ةرابع

 اا اذاو .رثع ةعبس اهنأ 2 |و فورا ا

 ْ حرشو ناننالا باثتك بلطاف ابايصفتو اهتفرعم ثدرا

 22 ددع نيب ساحل دنع 0 .ةيفاشلل يدررالا

 | مسام قيل اكن ده نع رايك ول كلا

 لي | جرم ةسفاو ِ جرخم الشم ةعل 0 ءاهلا

 | بردو لوعفممسا جرو 5و جرشإو ا رج هو



 جا
 هي ..بباأو ا يذلا جراختابأ
 يه لزاما يجو طا لها دنع ركرملا ”جراخماو .اضياأ

 ملاعلا ركرم نع”جراخ هز كرم صضرالاّل انورع كلف ظ

 .ةلوةنىلع ردنا تلال 1 بدم سامي ير بدي ا

 5 قا وس 9 جوآلاب قا قاسم اتعب م |
! 

 ةامسم ىلوالا ةطقنلل ةلباقم رتطتن ىلع كلفلا كلذ طال ١ ا

 ا
 ا

 فلاخوإ حاز راهتإب ايلا دنع .عجراخماو ضبط
 .جراو>و تاجراخ 3 جراما ا ةجراذملا »«»ب دال[

 اوه قدح ىلع ةلاقم مم ءاوهالا لهأ نم موق جرام او |

 هل اعفاو هل اصخناسنالا جراوخو١ تاي فتة هَ
 ناتالاو :ةمالاو ىقنالا سرفلا لاملا جراوخو. راند
 ا دقق انزال اكره ف انيس نابل وب جراوخلاوأ

 عشا .لئابقا كر
 عرسال 9 هيل ءابأ 5 اب ضف اهبطخم نال ةباجالا ةعب ررسأ

 ةابا نا لق ريكألا اهدلو ةجراخو : ةجراخب ما حاكت نم
 ناتي ت ةجز اهو, ناليغ سيف يب نمد ركشي نا

 أ

 ا

1 

 17 5 تدلو ةايوم نا نمر |

 رك
 . صامملا نب ورع ةنا لتانلا نظل اطلغ رصم يسلق

 يبا م ع نيب ةعزانملا تنعقو دق تناك نا كلذو

 تركو صاعلا ع ورغتو نايفس يبا نإ ةبوعمو يب اط

 ىلع برعلا نم ةقلث ىدئاف : مهني بورجو بئاصعلا |
 ةلعتيف ةثلثلا ند ر دحاأو ىلا مهني دحأ اداب نا

 ْى ةاورع بحاض دصرف٠ كلل اا ذكن 0 ةمالا جيرتسنو ١

 4يشل 58 ةجراخ 5 رد ّّ || ذكوه اني هو عماجلا قيرط ا

0 
 دار. ىلا ةبسف يدار 00 7 م 0 0 ها

 ظ نجلا برك 2 نيم أمس نإ نالهك نب بيز نب كلام نإ

 رعاشلا هيف لون ودي يذلا يعلن [ق ىهو

 ةلئاجر ادقالاو 5 نبال لق

 4 لق لع يسمي نم لضنأ تاق

 انايإ و امالسا سانلا لّوإو
 نا ريغ ند 4 هيسفنب ها نهو ىف يخادلا فالخ جر أذا

 ميدنلا يفاون :اكءالعلا وبال اق. ةدايسلا يف دق هل را

 |نباوهو اهركوا اوات جرخ نم نومس رمالسالا لبق
 ا ايجراخ كلذ و غو: ليضوان

 يف [وراص من . كل ذكاتسيل ةاوباورّرب اذا داوخلا 0

 | ةعاحاو 1 تفل اخ ند: راك دا ول ماسالا

 رابك نم قر ذ عيس مدل جراما يهدم ان ناك نمو

 يعم يملأ ضابا عابتأ مثو د :يضابالا ش شو هم, ةيمالسالا قّرنلا

 ةةدضلاو تادجنلإو ةقرازالاو ا 0 0 ىلاو

 ابح

 جراوخ جاضيا ةيجراخما قرا هذال لاو ةدرالاو
 ىلعو' يهذلا لباتي ام ىلع ىجراخحلا كول 3 زاخو

 ا .لك5 ةيجنرافملا دارفالا ىلع اهيف كلا نوكي , يت ١ ةيفنا|

 .يجراخما نوم ةيجراخملا 6-5 ىلا بوبسنالا ىلعو

 ةقاعتملا حاصلا ىلع: ةسأبب 14 نأ را جاللإ ادصا يف قاطتو

 ىتنبو٠ كتاب 8 1 هلم دل آب

 جوراخما*ةجراخ ولا ةبسنلاو : برعلا نما ةيجراخلا
 ٌقو٠ .كفو ةلتاف ة ةيرض ةيرضف ”مايأ اضف بامياقا 1
ْ 

 دراج رعت 001 00

0 
 58 . تداش لوم 1 5 تدف ْ

 ١ ةارعلا ف 2 ةاتنف هي رفظ لق ناكل ع تَحاَض ا كلذو

 590000 بلل

 روكذملا بيراضلا: لوذيإ
 فيس يدا انفو
 مبلاط جمابالا خيشايلا نم... امان

 هللا
- 

 ءرولا لل امور

 0 هيقرت لجل ضرالا جب ثااعلإ منج خا رم ه درو“ ةسول

 ا جرت ام ةلكأو ٠ ةوانالا ءافملا | ةّأتم جارلا#ر كلدملا

 اهل ناضلأب جاراملا

 أ يركشي ناي كللذو. هناض ف

 ةنمو ديعلاو ضرالا 1 نم

 هنا بمس يراشألا ديعلا

 عئابلا 21 نبيع ىلع ه ةنمرتعي مم 5 7 اع 7 ١ اذيع

 || ةيزج ]و ةبيرضلا ىلع عفيف اجارخ ناطلسلاةنخاب امس م
 ظ جارخو :ضرالا ةفرضب ْْضْحم بلاغلا قوم

 ةلغ نم ع "زج وهو ةعسأتم جارخ ناغون يضارإلا

 |ويلع مامإلا عضوي اهوغو ثانلاو عيرااك ضرالا

 تا



 أ ضيا المكلا اسك كرو كأن قبرا *«يثملا ة ةعيرسلا

 ضيبال اف سانال امإو ريزانخإو تالكلل ”مسوظو كي ظ
 ”مولعم رادقم هل امالكو هةرشلا لبسي كوس و

 9 :زكاو ضيا ص 5 ناك ةنع تاز ن ١ ء[ يطال: دنع

 ا *« قيزلا وقال ئرخا لاقي. اانا كعضت

 ع «زيغبلا رجزا ةياكحو قرا 'ةل>اوو تادضن

 1 د عاجلا قبنرخمو؛ خوبرلا ءاسنلا نم

 ةهدلا زوجت 1 وأ ةاقدحما 5 را 7

 7 / كاتم رخل لوفن : ةماعلا ]و.ةيس خنيراف نر 2ك ةي ير 0 |

 يحلو نيراكملا ب نوديرب|

 ضرالا ترخو .هبغ اًنْرخ اهترخي نذالا تَرخ
 تر ترخو يءاسكلا هل اف اهقرط هيا فت لو اهفرعأ
 * دسالا ةرْبز اهو نامجت نانارك | * اتي ردن ناكاترَحأ

 تريلا
 كارخألاو» تارخأو تور جردصلا دنع ةريغض ٌعلضو

 . اهوهو مالا ةربالاو هذال كنت تر: دلو

 تلد او كتر تلو عوسلا سوؤر يف ىلا اضرا

 ات كل |ةذح!و ةترحلا * عيرس تراخ بست ذو» .ةترخةدحاولا

 | اهقزطاو أممياضم ىف قو نوانملا كارد ىلا قى دتبي يذلا

 تبر ارد ج ثسي روما هب ايعب للي و زجار ١١ لوقةنمو. ةيفخحلا | ا

 كرو اوف قونشلا تيراختلا الكا ع 2[ فذح 0 |

ندلا وأ تال :الأ ق ةوكينملا تورو
 ة

 هجّرخ# غبن ةعانصلا يف نالف جرخودّرم ناطلسلا ىلع | ويف ةرورض ال ذا رثلا هي ةباكترا زوجي ال رعشتلا يف
 عرملا ةيعار | تثجبرخلو 7 00 ةلعج / كلا نماو | ةيظعلا املي وطظلا ةاراا ردضم» 15 نما «رهشل اك

 «جارخاو اًجاجرخا 7 هيرحار و. !مطبنتسا يارانلا قذاخا ليلدلا تبرم +لكعلا مالا مقال ةرخلو

 تينرصاخملا ةهضضلا رمل ة[ رفا بيرم
 ثاثا ع قر كلا# ةرمح.هيف لف ةاكرخحلاو .روللا ةيخرتسملا
 ةاطعا مع ثيدح ةنمو .ئانفلاو عانملا ا درا وا ثيبلا

 عانملا قرح نم

 لح ذأ يرو ور فم القوم نم جرح
0 

 هجوتو ةتباه ترص هجراو تثحكرذو ٠ ةنمزرب ىأ ا

 .هل انقل ةلازرب + هيلع جرش اور . ةجرخأ هب جرو :رو.الا م 5 م

 ايش الو ةيهاملا ءزجم سيل ام ىلع ةالعلا دنع جراخما

 يلاولا جرو اعاط تعلخ يلاولا لع علا تجرم |

4 

 دار 0 0 0 0 ١ ىو لكعتلا نت جراخم ا ىلعو

 بكج وللا مالغلاو انفع تكرتو ةنم اضع تلكأ
 اناولاو ابورض ةلعج لمعلا جّرخو . انفعب كرتو اًضعب

 الع نول جبل لك : ضرالاو. اها فلاخي
 ةسانالفو :اًهجو اط نيب ئا اههَجَو ةلكملاو ٠ اًجارخ
 ”جراخو : اجرنع يا اصرخ هلع ٌةَلعو ةيكد بدالا

 وعباصا نه اذه جز رت نأ شو: 9 ةدهان ةجراخم

 ببرض قو ةهاسملا ليبْس ىلع كا ذ لم رخالاو اش أم

 اهذرب رازض لع اننا هدبع دينسلا جراخو .راقلا نع
 دق يا جج رام دبع 06 :رهش لك ءانعنلا كنع 4ع

 داظصاو ”هجارخ عا لج را جرخإ أو. ال وم هجراخ

 ىذ ماغ هب فو ةيسالخ رهأرماب جزتو ماعنلا”ننم جوملا
 نالفو» ةضعب تكرتو كرم ا ضعب تلكأ ةيعارااو: جرت

 بدالا يف بلاطلا جّرتو ةزربا اج رخشو اجارخا يلا

 ةلكرشلاو :ادهانت نالجرلا جراختو

 أدوقت مضعنو ضرالا مضعلور الا موضع ذخاف اوهستفا

 ٠١ ةلعلو دي كالا

 || ةجرتخاو.جئختلاب اومسقا ًضيا] اقيو .تاراةعممضغبو
 رم 2و بانكلا نم يتاعملا جرتخا ل اق : ةظبنتسا

 بلاطو ةجرتحا#“ جيلا 0 جرخا ناك (ةافيرحلا|

 مالكلاو ١ هي هيارث نم ما ندعملا ن 2. ءينلاو.“ هجورتح |

 ءايننلا دنعو :لعاف مسا جراخملا + اهلح ةلّمسملاو . ةجرت
 روخو زاقعلا ل عدي ملعاولا لطيط ليا ذليل يكلباقم
 ْ زنعافلا ل وذ ةنم 7

 أنبه لَه را ناعنلا اهبا
2 2 - 

 ؛,ددع هرددد ةوسق نم ضر 3 نيبال دنع جراختأو

 قلطيو «نينثا ىلع ةتس ةمسق نم ةجرافلا ةثلثلا5 رخآ

 .نهذلا لباني امىلعو .يانلا ةلباقبو .اضبا ايضرع ميو



 بنراح
٠. 

 يبردح

 كتلالا اخ ةربالا باح 2 ابيحاص 4 رخأ 5 دره و حا و ا

 ري لقسم رذخ رمل هي عفن ةباوما ةهو.. امهبقث اهتبارشو| |
 نانا خل|و.ميلاب ةماّر + لوذأ ةماعلاو : ةبادلا هيلا ظيرت| |

 ا ادبأ نيب اكن 24 ف دل ناتبان رفحا د نأنتب ام لا ١

 ةلو ماشلا دالب 2 ضعي 1 سو ان : أبيف مدلل 2

 فنض ةتمو [ضارع ةنانألا مطلا واحربنشلا ناي لح ١

 نم مهنمو .ةوالح كزإو ارث رغصا وهويلدنص هللاقيأ|

 ةكئاذ هب در رب ةرجت لع بورا

 رار 0 هيف هس معطلا 2 7 هنا

 قاظي ١ دقو ؛يسدي ةللب 4س ْ

 الا حامل اكل مح تاذأ |

 رج ليو ت تبث 00 ١“ برغملا ة لاقو٠ ضو ١

 بقل هيلا ]2 00 دلو ةماعلا حالطمصا قو بورا 1

 نق جور لل نع 2 رريغ وأ ر لظاك ترم كفل ا

 لاقوي هايم ع دقو كفا 1 7 4 دا تشل

 قرد ةعس كر ا و لا لقكالو ئئرهو ملا

 الف 2 يل هيما ا "2 وهو نذالا
 0 .ش -

 ١ برملا ةلخد يذلا 3 را نييص و رعلا كنع برذالا امأا|

 لوثلا حب يقل بقل ريبانزلا توبيك قورخ بيراختل او
 .بورخم اهذزفمءانلا ناك نرنلاببيراخل كارين سعلا

 ةغراف 0 لد بر خات يف ثوبر دو ْ ا

 نئاخا ضمالا بئازلا نيللا دبرخ ا

 ٌيسراف ةلصا وا رض

 0 زك كاعاسو' ةياصاسلا د ضررا سارت |

 ايش ياإ |
 شرخ لوقت ةماعلا و..ةدلس ا بانك شرا

 5 0 رس اكينتما اً 54 ةكوا يت

 | ”يب رع زيطبأ ازيزخملا

 ١ ا هوو هدم لالا الغر لك

 ه- ل

 2 يي هدجاسملا

 3 ديا هل

 مهناف ةماعلا ل امعت دا ضيق دقو: « ضع نر .رها_ضعب

 | قح ضعب يف اهضعب كبش اذا طويت صرخ نولوقي
 ةباشاا 5 أرااو صب رخردصم ةصب 2 * أاصيلخت رسعب | ء

 |هناكيصيصب ا لبرلا يف ةنه صْيصترت | * ةكاتلا | هَل

 | لجاو يطا ؛ بحل تاه موا دارحلا نيع

 ةصيصل رخخ + حا نم ةب او طرقلاو لوزملاو ريغصلا

 ةصيصل 000 لاثبو. 0 صم دار هلا ةدحاو

 ا ةميصرخ# ا وا ء 3 ولأ ُْف و٠

 1 .ثالل هع ااا ١ لجر ١ صلرخخ

 1 نم 2يش يأ

 زللأ دبع ميش هيأ

 أبيف جف ةدلل |

 راهكلإو.يثملا يف عرسا اًقابر خو ةفبرخ لع ار
 | .هنسفا لولاو .ةعطق «يثلإو . ُهّمِش بونلإو .طرض

 | 4 ماع ىرخ لون ةماعلاو
 ١ للا ىنردلا + ىوطل اكوفنع ىلا الفضل قانوتع
 | قبنرخم بالف موفو ٠ ضرالاب ىصلو عنا اًتابنرخا

 |ةنا دارملاو ٠ ةصرف باصا اذا توثولل ٌدعتسم يا عابنبل ا ىتب

 را لا

 ظ 2 رع ري لوف هيو اك دب ا طاق كاس قرط
 رة برالا ل انسان ومو . عاتا ةيس رو ابل
 ل ع يح يضل 5 !لجر ١ باب 0 ل

 ب كرك لا قرا كيور شاو لاق تارك د ذيلعم
 ظ 1 26 اقر خي شال اب ةقرصل ل ازعل قرح
 ٠١ بشن ب يأ عابنيو ٠ ءابلاو نويل: دايز اخ لازغ

 | هلا عبن نم لعفيو ا ذم يا ل 00 رهو

 مهل ليعفي نزو نم ٠ لع 8 ١

 5 ثزو ن“ هاو. عاب 1 يل د .؛عاب عراضم ل

 ىعل' 2 ف تعيشأ

 هيلا | تحبس ءاملآ وع حا عمن 2 هال عب : عراضم نيعلا ىلا: ث

 رعاشلا ل وق ِف امعابنب ليف 5و 5 ٌث 7

 دال ا

 ْ -- 7 ش 0 0 كم مسا ع يأ

 | بكرت« نالويدسب كلذ سياو و لوثا
- 

 م! اب“



 لوق هيلعو دلك ءارااو انك 3 ةنوايكتسيإ ل رات ال 33 َُش ةينش اا 3 تن الأ قواشم يا ا

 ةيجررتملا يف ”يلضوملا هللا دبع يشل يلوا تبرخاو .ابارخ ةكرتو ةلطع ةبرخاو .ةغل امنلل وا
 ززرتش و مر نايعافم ”عضوو | لجرلا برخت“إو.اهيج دق ةرجشل !حدانلا بردو .تغرفأ

 انهلف تارا ع 21 اقاتشاويلا بنرتتساو.بازالإ تيل يس
 اد داسنلاو ة,داز يارلا هيف ل عجم هاعو برو | *بارذملاب لابي ال راص اذا رالف برختسا لوقت ةّماعلاو

 ظ راب رخو كرولا بقثو لمرلانمروهجلا عطقنمو | نارعبلا قراسوهييمحالا لاق .صللإو لءافمسا براخكلا|
 ا ميلاب ةردالا يت لوز ةماعلا و اميه: تلسالاو ١ ١ عملا تقلا اي را لوقو هيلعو باكذلا 8 ماو ةصاخ

 ىأ ةرصافملا هي ٌرشفملارعشلإو ىَرأب ايضا ركذإو د ا

 20008 بارخو بار +أ جقفرملاطسو فلما نفالب داز مل بايضلا نم

 ْ ضرالا ن 0 فلو ”جراخ ىلا نم فرد بر لاو | نوقرسي صوصأ م | يالبالا قارسإ حاّرشلا 4 ةترسفو ظ

 ظ اي ن؛ تبيبح لوق ةنمو. :ضاعلا ده الا ا مدازو عوجا نع رياض عنرظيو ةيتاللو مللبالا

 اا يباب رووخملا 2 ءاطلا لوثنو. دازلا ةلق تح 8 نب ذاردلا يا بابضلا|

 هب فواعإ 0 3 عبر أم ان 5 رخ برمي نالف لباب نالف برخ هلعفيق

 بدلا اهعبز نم َّ ر ىبمبا ”راليغ ضي تارك سراح كو ةبراخلا د« ةباتك بتكا

 |ةابرك 1.« اجامل نم لاخ يا رح ففوجو | دجاسم عنم نم ”لاخا 0
 ظ سلو الهعذا تنرخب ىزعمو ةييغا و درك ل اج وو يأ اياخ 2 يلوا

 5 ل اني ٠ نابجلا نابر لا »< ضرعال 8 اهتبرخلا دقو. برخو ةبرخا ج ةماعلا دقنب اهداسف ضرالا

 | فلالاةدايزو ةيفضولا عمار صنموهو. ناب ٍى !ناَبرْخ | يلا لوق ةنمو .رماعلا ضيقن براخملا ىلع بارذملا التي |
 ظ *ةقصلا طرش فالخىلع لوا راسكأل رخل يف ن 0 ودم ناديا ا

 2اعوو ةرلإو ةروعلاإو بسيعلإو ل ارا او ةّرللا ةبرتحلا ةريرم ةويخحاو ولت كانيلف

 0 ج نبدلا يف داسنلاو هداز ويف يارلا لعجيا 2 ُباضغ مانالاو ىضرن كنتيلو

 |ةنمو ٠ برخ ج ثيللا .ثوؤع بارذملا عضوم ةبرتخاو رماع كنيبو ين# يذلا تيلو

 ضيا ةبرخلإو .تيبلل ةفصالم اهيف نبال ةحاشل ةءرذلا| 2 ”بارخ نيملاعلا نيبو يندبو

 كاب ركنا :نابلا هذهرب رمال وت ييراكلا عم "لل رنا رقطعم هب رز »< ةعاججلا بارذكاو

 | تسالاو ةرثالا نمو : نذالا قرخ ةعئمو ٍريدتسم بقث | ١ لبح ايف شيف بقيت ةرامح نم ةهفصو فيل نمأ|
 هيف لم د 2 د اهعذانوا:ةدارملا ةوزعو ييتن كيزلاو | اعرز ردصم ترا + اهوخو كرولاو نيالا و

 5 ارخأو بّرخ ج نيدلا يف داسفإإو هداز يارلا 9 بنرخبو .نيدلا ىف نابسشلاو 0 يارلا ةيفلجبأ

 | كح ريهام رع فدان 5 9 ناتريخالاو بوُرخو مر لا عاتجا نييضورعلا دنع 52 اه تثدساالاو ا

 رخو تيت تلم تأ روج بارخلا عضؤمو:.ب در ك يلانلاو ة كنم ميلا فذد> وه كولو ْن 0 ُُ "دكلاو

 ا 00 م لدم لحاف ريصيف 0 فذد 0 هني رب 0-0 ةبارخو ةبارخ تالت لبإ ا ْ

 ريياملا لوك جزم ار يف رمعوقو ٠ . بروف روح دض ارش 1 تيا برخو ا

 ”ءانيضنرا اعل اريمأ قدوم وبا نراكيول برخار 0 َرْخلجرلا برخو٠ ناب أ > لوقت ا ْ

 تى عيسي حسب
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 يت در نذخ

 نالوا * مزينملاو لعاف: مسا لذانملا * الوذذم ناك

 ديعلا يف :ةيصغملا:ةزدق ىلَخ ةرعاشالا ذنعو::'ر دصم

 لذانما ةلَدخما < ةنع فطللا عنم وه ةلزتعملا دنعوأ |
 سرفلاو رم اك لذاخلا لود + لذخي لازبال يذلا |
 |ماكم نم حربت مل ضاخلا 5 اذاينلا|

 * ةيخرتسملا تسلا ةقانلا: بل دولا بل ظ
 ”فعض اي ةيشم ل 1 ذا |

 هيف ةغل ةليملاءاحلاب 1ذحو لبق :عرسأ لجرلا ملذخ
 د هع م, : 3

 ةبرخ ٌرةصا]و. اعيرس ةعطق اهذج ةمدخ ةمذخ

 نالفو . عطنلا اًضيا مد مّن هيلا معو يلتف
 .ركسأ
 اًنذاف ُبارهلا ١ نركشو .لذلاب يفا لجزلا,ماتخاوأ
 .اًنلكتم ةعطق <يغلا ثالفو : عطفن هيشلا مددت ةركسا|

 تك

 | ةلالق نهال ِق عرسأ امهذؤ مبا م نول

0 ٍ 7 8 0 ٠. 

 عى وثلا نم ةعطقلا ا ١ »ع ةعطق يأ هده ةمان ١ح هله ل قي

 اذنع 27 ١ ل اجرا نمو٠

 ةامّتملا + نومنَع جي 5 سفنلا تيظلاو ءاظعلا |

 عطافلا نيووللا نم مد

 ةمللا»# !ةنوميز بخ لمادخرع اهعذا تتش يلا ةآشلا علا

 اذ مالسالا نام ىف تنادحأ لبالل ةمشأ
 *مذخ جهيرس يا" موذَحم ٍلظو . عطاقلا :فويسلا نم

 رمل ةؤ خلا »< ةعوطقم اية .ناركسلا ميول

 لاق.فويسلا نم عطاةلإو مدخلا ةلا"مّدخْلا + ىركسلا |

 مود 6 ةعاملا

 اهيرخخم | لذنخإو لجرلا لذخغإو : اضعب مهضعب لذخو !وربانت

 | ةماّدؤملا + ةعطق <يشلإو امدح تاكل جرلا مذنخإو

 ظ ل زم هيام 000 ثأنؤتسا وف فك ديو

 ةرانع ظ

 ةتولع ”مث حرا اب ةتنعطف
 مد ةرإ دعا فقاص ل ظ

 .”يناسغلا روش نا نب ثرحلا فيس بشل ضيا مّدخناوأ
 ا لإ يب مال

 +« اجاوض يآ ةآيلا فين ة 8 ند لجن ذخ
1 

 ةلعملا“ ءاحلاب ناك 1 ظ
 ْ عملا 01 واواط الغر اطرخو هيمردخ ىهعرانلاو.ةن ةناس نم 0-0 اا ةفافقتما هأ 3 نمل تن ديفا

 ه«زنبكأ ةيمكلو . 7 6 او) اوّدَحَو وذخ انج

 الأ ب لأ تفيفخحت ةي ةيواذخ ةرذا ا ةاخيرتسالا انوا

 ٍْ ”ناتأؤ“ 30 واذا ننال ا [و دنا دبي عمسل اململ ةييؤخ

 1 مهب رعاش كلا لاق. نذالأ ة 0 داو اذ

 ّ مل ءاوذفلا يب 5 كيلر

 ماع | ٍتالَحَو مالا اند

 يش يشرق ا هزركلللا نانالا ودب كنا ١ كبقرما
 نع كاذب 5ك ادعي ربا ا . ااعشل مو كو

 هلك فو ةنإ ئا 1 ذخ نيو . مهتتاند

 مر ذ خ يفرك ذ موانخ بوث -موذخ
 نم تخرتسا (ٌيداب) هت ل ذي ةن ذأ “كيوت

 ليو نلانلا ين نوكيدجاؤلا 6 ةلبتم ثرعكتاو اهلا

 .عضخ زنا لجرلا ىذفتسا لدحوا .ةيلع رتل
 ىبا:نساجم قس ريارعال ليقو نع رم دقو ُيرهوجلا:لاق

 ئواولا انماك معليا ىَدَما ةزههو خذت ال ثدرعلا

 0 ءاخرتسال راهلل بنل اًرْغصم يَا طف ةهنز

 اطوفت اورد خو ارش 2 م ري ئرَخ

 تاخد يا عبضلا مهيب طن او مشوقو؛ : وراح وف سو

 7 رذحلا را لسلوتنب ةماعلاو 0 هر ب . ةيابلملا مم

 رع

 الصبا نادت رخو 0 هع ا ج رصقلاب

 5 موفرمب رعاشلا لوق. والا نمو

 مس و ر َّق وف ريطلا >ِ ورح هرأك-

 7 و 1س 2 تهت اذا

 الجر وشن رخآلا لوق يفاك لذ نع كلذب ىك

 هيسارب دايلملا لو غرر

 ثمل اعنا زا © كتب ا 2 دقل

 | كرتب رشا 3 يببطلا عفدلل اعرخ نه مسالا 5 رولا

 فرم ناكملاو جرا رعإ اب ارش او داو لا ياي ةعل ناد ذالاا وان أوبططملا ول نامكتمالا ناكل
 ىأ ةبقث <ىثم 3 ا ةييمرصا# رخ ةبرخي ةبرخ

©1١16 



 3 0ك ا هيرج ع 0 7 قو

 ءاقثلا نإلعرتلا ند !ةنف عطفنملا باول اق 2 عماللا َّق ةرلاو أ ئىادبنع عطق ملا

20116 

 الكو و كا كأأ دب يعلم ل ١ ايست و ند لويطأو

 اضيأ يراد. تفيرانجت جويت ل و رشلنم عيش

 (انفت انامجذ قطا تاب :ننانج 50 ف اور ذالاكة عامق لكامطي

 جداوملا اهب عت
0 0 

 00 مما وع 7 84 قراند َّ راق 00

 ةيلعلا فزصبتال هو .اهنم براشلا ضمت برعلل هيل ةيلم |
 00 قرذ#و ار لذ لغو 7 فال

 3 1 أ ا ل اذلاَي 000 يللا لالا 0

 و3
 باب نمقالخأ يا 31 اعر ”يرانخ و مرن

 عبج ١ هشبل فرضني 0 وه و |ماشعا ةمرب 9 زاصعا حث ْ

 تاو موانخ ةباوض ليقو. ليراتبك عبي
 اءذد ع ةيف ةبالص ال 0 هوو 9 اعذخ

 <26 , م

 0 3 عضاوم 2ك ةعطقو ةءرالا جدام 57 0

 كا بي كيو ري 2 رع نمو ا 1 بيبا

 1ع 5 عدم 7 عدد اويهذ دعك ما بييرتلا خأ

 ةنوعتدإ 15 ةعل ا اك نيق رتم يأ 0 خل

527 

 ا لاق 08 كك م ل 3 ةعحل نزل ى يللذنا 5 -:ماشل أ

 3 او . اهعطقل نيكسلا ة 4ع لولا + بيع يأ ”عدخو هيب

 نم العا عل عطقو اركأ 00 دلو لوعذم مسأ

 لان 7 كيسوري 111 وب اكو ٠ ةفارطأ تعلق اموا

 اننا روكذللا بنو ذرب لوف ةيجلا
 1 هاله تتناوو ايلاق

 بؤورتلا يي جر 1 رتل هل لبر عشا بورضه يأ ظ

 ا الزم ىلع ملح ًاليذخت ةباعصا ةبع لدخ * لذإوخ ىلا عرنلا نم ةعطقلا ةيوعذتما * ةعطق ةيعذد
 يلع تساقا ةيشحولا باذخاو. ةلذج ةلذاغع م اذاخو.|

 لوذوما *اراغص اًمظَق ةعطق ةريغو ل ها ا
 و| *نع لاو ضئاوحم اهيل هذا نب تداننو دانا /ل رمل ظ

 مغلا وأ ءاكقلا |

 ا ([لوفن ةماعلا. بست نم ةفذغج وأو 0 نيب نفذ ءاهبا

 [فرط ىلع ماهبالا فرط عضنت ن نأ فذ ١”/ لبقو. فت يا كيران دبا فويسلا ت تكرتل افي ةنعو: عطبلا

 ةغنانل ١ بّيلملا ياي ذلا هاينز زن لاقإة ا

 لدؤ 5

 م5 2م

 ةعلطتلا 1 0 نم برضو ثددم ةلعذخلا |

 | قىر اف ذح فرخ اهوو ةاونلا وأ ماضل كدالرحأ

 | نماسرض ن اف زد ا اهب اهوو دام عفدتو ةبابسلا

 أ واكل ناتاوريسلا ةعبرسلا فوذالا 7 عيرس لب الا ربط

 .ىصخلا فزت اهةعرس نم يتلا وأ انيس ضرإلا نب اهعرلس

 0 ' 010 دش لدول اك

 نوثو اي داه تأن لل ندي

 ىلا ةنامكلا هي نّرقن نّرفملا اىرع فدل | ةفّدخملا #ةيسحلا ىل لولا
 تساللأاو عالفملا ْق 4 فانك مل انو

 رك دش ةرذئ كذا د بونلا:نم ةعطنلا ةرقذتملا

 ةصاخ وه وأ قر اَقذَحِب قوذختو ىذا قّدخ
 يع د اموتؤ ةديدحب اهب بالا قَدَحَو .يزابلاب
 تةساذإ طولا ب ئاوذ اطاةكبس قالا +«اهزيس |“

0-0 

 نيا د اةيزتلا ورد طم قدا مج البارق تقتح

 بشالا

 امال ة حر انال دحر انج لذ ةبع لدحر لذه
 |ل اَذخ ج لذاخ وهف ةنوعو ةترضن كرتو ةخو ةللسا

 |(ةصعب ل دبعلا هللا لذخو ليذانع ج لوذنعكا ذو

 | اههحاوض نع مادو يللا
 | كفاح يه ئملت م عيطنلا_ن

 انيرن 5 .تيضا 0 0 اوذَحو

 ا تاكو ل قلك

 انوي قارعلا 7 5-5

 تلَّذِخو ةنعضأوا| رجغ

 500 ا تجرغاو

1 8 3 3 

 ؛نيوف اهِداو ىلع تماقا ةيدحولا تلذخو

 أ هل دخت م دجو ةشحولا تلو. لم بون اهدلو

 |مينلاو اننعض 0 ٠«تكفل اذا ىعمب ةينحولا - كذا

 سم تاع



 موق ضراب هامسلا لزن اذا
 اباضغا الاكل : 3 ةاَنع ر 1

 تابنلا مرومضبو ءامنلا رم لزانلارطملا همسلاب داراإ | ١
 2 ارتكلا نينا 7 5 دق و٠ناي اًيزام امالكو 4 .ةينع مهول 8

 رخالا

 ةمضاخ ريغ انم دوعلا عمسإال

 قلعل اب ف رأأ 1 2 وغلا 30 نم

 3 ا وريم و .٠ ةةياح ىقهو برطلا 2 ١ دوعلاب دارا

 لا كانو ك1 لا اب

 ةطساوب 1 داخناطيشلا ذاختا ار ١١ لها دنعمأرقتسالاو

 ةمو 00 ُِق عمو هم ْثجو لعرحاسا اهلعتسي ةضاير

 لا ناطيغلا مد ١ دنا 2 1 .ىاونم ط رش تف

 لانلختا كعب لوعفم م هب ١ مدخلا * هتاوح ءاضق يف

 نمو٠ ةآرملا لجر لاسا كنع 0 طابرو قيس

 .اهضعب ١ 2 .رأ مابا 8 زواج ئ وأ : م دخالا ليلا

 هه ١

 عضوم ة.دنغإو 1 م دا | ا 0

 0 كي ل 0 مسأ مو دؤللاو ا رخلاو ل الحنا

 .لترو-رلاوادبملا يف ودشلو مدقوق
 ل يأ ”مودفم ل و مع

 م

 ل نم كا 1 مودخم

 كاذوأو يش اوح هيلء اوت لع واهو ب نماقلا ةيانع

 6 .اهريغو 0 اف كلام نا ؛ ثلا 5

 0 ف دبع مودخلاب 0 أ نالو ا

 ىَونلإو مودخلا ثوم ةمو دخلو ٠ نيداوملا تاحالطصا
 0 يلا ةيفيوطلا| هسا 2 ءابطالا دنع" ودخلا

 ةكقلأو ةّيرلل ةَوَقلاَو ةنلوملا ةَرفلا فو هتاذل ادوصنم الكف
 ايا

 :ةعفانلاو ةمقاطاو ةكتاملاوأتب احلا فو ءريعل ارش

 ىلا نو ةمداقلا ىَوَقلا اهلباقلو : ةيذاتلا

 مودخلا د ا ةيباودخاو

 رو 4 داصو ةبخاص 5 دام د 0 -_ ند

 ازاغملا يف نينيعل 1

 ى ذلا ينغملا هب يعإ 4 4.5 را يذلا

 ءانغلا تح اص دا ةلوقو .ةل

 د ءايغلا لدتا
 بحاصلان دفا 7 هيلا 3 و كلذ دب لل 00 كفل

 53ه

 كي 0 كان داي نو قيدضلاو قل

 ِ عش : نطابو رهأظ

 تان مالو هاف ورم او رادع جفال ركذلا
 ا راع 3 ةروس و٠ 0 عد ءالخأ هنأ 00

 اباياخ يا ة هب راما ن 0

 ىت أول ا! ةءاملا يع 5 ل ا | دعا 0 دا داخ

 ندنلا نب رلأللا

 ايس هه

 ىقعمو ةنز قنردذ دا

 ] روضس ا يا اسوا
 م راب) انايدحو ايدَح يردخم ٌرعبلاو ٌْسرالا ىدخ

 | ىدد وهاوأ 001 نم ترض وهو ٠ هاب 7 عرسأ

 0 ًاليلق ىشنح < > ادخأ ل ب هع 0 نيب اهراهكا

 | سا ياتخ + ةَّبادلا ثور عم جرخ "دود انا *ًاليلق

 ([ء مهلا تاذ 10 دخلا 2 0 اب اك 4 هللا

 يوي هحاذل ذا دوجول ا ياء ءاج نهب ىأو هيسفنو

 ظ ىو كدا رءزولا تالف كلأملا ىعمب أت يا

 مابالا هذه يفرصمزيزع بتل 0 كلذ

 د حا لم دقو. هركرصبار ذَدأ نمار ا 5

 | عا
 | ولا ءاذحو !هوذخو أ دحام ىو هلأ دز

 < ه.اع

 كان | ىنعك 216 | ازؤفساو ٠ ةللذ اذخإ * هأ 0 فنأو

 يتلا تف تا لا 1

 ةلبالم رت دكر سرا

 را مير ذوأ ناطاس نم رتتسملا رذاخملا نذ

 تايبصلا هي كفا ٍنيطل فورذخلا

 اهفانخاب ىصخ لا الاوا .عرس الجرلا فرذخا

 تت 2 بلو 2 ءانالاو. 7

 ىو 1 ةةفرذخت لاشي. دي جر ةفرذخ 6 4 ةفارط

 كلا 0 .٠

  6عطف ١
 | كييصا ١ تسحا اذار تابن فار ذا # هب تمر يأ

 00 ل ا نك | 5 اي:
 فورا «ةفارذخ ةدحاولا ضم نت ب : تاو سب

 را :

 أ لاق . يود هل عمسيف هبدي ف رطب هائصلا ' هرو لي 2 يت

 سر 95 تاصا سيل ُْ . ا

 د د ولا فورذكوبرد

 ل 26 طيخ دع ديل

- 

 هأ؟



 ةبهوذف اع ةبهوتسأ هيسأ ةةدكاف ةمدتخأو ةمدؤتسا ىتح قاسلا ةظيلخ اهنوك نع ك فلل اغأ أبو :رصفملا ةقيفد |

 م داخما ةل اح م داخملا ءاذه لبق ركذ مسا مداخملا +« هل | ةئلتملا ءاسنلا نم الدم *<ل اختنا اهقاس يس لوحال
 رغتيو لابي ةانإرو ةمداخا ةمادذملا * مداخما مادا | 'ةأرما حاوصلا يف لاقو . ماظع ةّقد يف امل ءاضعالا
 + ةماعلا مالك نر. اهو اضيا ةلعتسملا اط لاقيو٠ هيف تيقاسلا ةّيلتملا يبو هل انتلاو لدتا ةنيب الدخأ
 ىا ةنظوألا اضيبلا ةاشلإو رمدخالا ثنوم ةلمّدَا | تو هلَدَحلا + رسكلاب مدخلا كلذكو . نيعارذلاوأ
 الع اهناش ةيسيبل اوان دؤشا اهرئاسو دحاؤلا بتيظولا | ةلوَصوادلذك ةازمإو . هضم ةقانح هلكت فاسو: لنقل

 لوعولا كلل ذكو ٍضابب يف داوسوا ,داوسيف ضابب غسرلا | قد يف اًمحل ءاضحالا ةّئاتمحوا اهتريدمسم قاسلا ةظيلغ
 3 مل قزم ةعاقإو رردصم ةمدقملا * ةمْدلا مسالإو نم ةليتضلا بحلا اضيا ةلدغلإو :لادخ ج ماظعأ

 ةسوق ةنلخا لهو محلا ظياغلاربسلا د راهن | *باصلا ةرهشنم ىانيلا:ةلدخملا ءانضتا ةلدك او :بنعلا

 قاسلاو لاغختإو 4 يارس اهيلا ديف ريعبلا غسر | ةنمو. ةغل ابملل ميلا تديز .هلالدنملا ءاسنلا نم ملدخما|
 قّرف يا ٌمَمدَح هلل | ضف ثيدخحلا ةنمو٠ 0 ةئلحو برعلا ن 2 0 |

 نمريسأ ةمدفكلاو ٠ تامدحو مادخو مد مدخ 007 م 00 و 2

 مدخألا ل اذا ددشت ةماعل| وأ مداخحلا ملكا م دلدكا 1 وكلا الو

 ضايبلا زواج وا ورعاشا قوفّرب دخسم ليج سرف لك | نك 0 00 نب 0 ما فض ابنالؤه

 ردصم مادختسالاو هم دذ ىنالاو ارضعبو ١ ةغاس 1 ريضلا ريدك ىلع 25٠ ةزنيملا ةيضض نيقاسأأ ةّيلدم يف |

 ةينازاتفتلا دعسلا لاق اكوه عيدبلا لها دنعو . مدختسا | ةاوركب تسل سا نيتيفانلا تعَقر تيار اك فوذحلا

 دارب مثاهدحا ناينعم هل رظفلب دارب نرا صيقلتلا يف هيلب ام يف كلذكو ”لدخ انا نكلو

 دحا هيريخ دحأب داري وأ ٠ رقتالا 4 :ىملا وربيضل نيقاسل || او نيعارذلا ةيلتملا 1 ارم 1 -جلدخ

 لوفكل وال اف .رخآلا ةانعم رخالا ريهشل اب مث نيينعملا كد خاف مخل
 رعاشلا | هل لعو ةنهه ةقلخو ف دخ ةمدخجو ةمردخ ةمالج

 قوش ا جادغلاب ملدر .ةمداخو ضيا ا .مدخو ماَّدَخ ج 'مداخ وهنأ

 دان لك يف 0 كلتأسا نبالكةبسنلا ىلعُل ادلا مسالا ى رجم مداخل ي ّى هرجأ لأ

 ميلا قيريس ِ ميلا يعارا *مداخ هذهل وفن ٠ ثودخلا ىنعم ىلع ء ءاطاب قو .زقأت

 يداوج ديبلا ع نم هاعريو مداخلا برغملا بحاص لاقو . اديز ”ةنلدامع هذهو 2

 قاسال يذلا تابنلا مريمضب دارا م بكوكلا غل اب دارا هل اعنسا رثككةنا الا . ةيراج ما ناك امالغ مدا دحإو
 رخآلا لوقكا او بشعلا يل هل مدلخ ا اسوا مداخت اعتف ةنمو ٠ ةيريللا ثيدكحلا يأ

 ”ه نأو ةيكاشلاو اضخلا قف د رادتساف فيظولا نع هاف ضاببرصق لوهجلا لغسرفلا |
 7 رع 0 5 ا

 يولضو يغاوج نيب ةوبش .ناكناف.مدختو ف رعاشالا قوف هيدي نود كيءلجر خاسراب 0

 ربضل أبو ”ناكملا هيل فاضملا وهو لوالا ريمضل أن دارا مدهخأو كدا ةبهو ةمدخأو . لجراوهف ةدحإو لجرب ْ

 اذا وران ةدح هي للا هب برضب يذلارجثلا يناثلا | نا ءداخ هل نكي مل نمل دب ال لاقي ٠ ةسفن مدخل جرلا

 :اضغلإو مهل ايف امنييةيقحةراتنانوكب ناينعملاو.لعتشا | ةذختا ةمدختسإو . امداخ ةبهوتسا انالف مدتخإو . مدتخي
 رخآلا لوق ف هان نييزاجي جم ةراتو |لاقي» امداخ ةبهوتسأ انالفو ةمدخت خب ةلعجتو امداخأ

 ةه[؟



 عيخ

 غيض ىف دا ناكل لونعلا الول

 ٍناسنالا نم يفرش ىلا ىندا
 ةنارفا ىتنلا نعط اًمرأو

 ,نارقالا نعلطت لبق يأرل اب ١
 هل ليق هنا ّيسبعلا ةرانع نع ىكح ام ليبغلا اذه نموأ| ٠

 كيكدل ليقف .ال لانف مطب مّدِشِإَو برعلا عجتا تنا ظ
 كيبأر اذا مرد يف ارز اك. انلا نيب مسالا اذه كلل عاش 1

 لخداالو 1 0 تثيأ اذا أ اوامرع ع مادقالا

 فلعضلا يعادل ١ اجرخم 2 يل 2 اذا الأ الخد

 ينثناف عاجتل مهل ع١ اي ربطي هبرض ةبرضاف طقاسلا

 سائلا“ هع دز نم ةعدتل | و ٠ 0 بر او“ اكلت هيلع

 عام ريثكلا 0 ١ ةءدخلاو ٠ عَدخ 2 نحلل اريك

 عفرتو ةّرم ردت يبل ةفانلا عودا *ةرهدلل”مإو سانلل
 رثكلا ١و ىرخا ىف مث ةرف نيب ذل ى 2 املأ امة

 < برعلا ”ماعطو ةليما كما ةعب دكا * عدخ ج عادذلا

 يعل ىلل وق ىعم كما :ردصم" مسأ ع عودي وخل

 * عداخ ريعب لافي اك بوخ هباردشب لل عداخ

 قيرطلاو ةءاتذملا ١ لوغلإو هتدومب قثوب ال نم ٠ عدبخلا

 ل ايلا !بذلاو تقي هشاو ولف ل دضتلا فل اذللا

 ٠ لص نمد عدخأ وه لخملا ُه ةنمو ٍليضفت مسأ عدخألا

 ىهو ةماجحا عضوم هي ىرعلا يف قرع اضيا عدخالاو

 ناف ئريرلا لوق ةنمو ٠ ناعدخأ اهو ديرولا ند ةيعش ا

 ةيرهزالا لاق . نيعدخالا يف ”تيجح نيعلاب تضضر
 لِيق و ال أين لق قنعلا يهغص ِ ناق رع ناعدخالا

 ديدش يأ عدخالا ديدش نالف وقو ٠ عداخا 3 اممد 3

 كلذكو. ةّدشلا اني 9 وهو 2 عض وه

 موق او .قنعلا ديرو وهو بودل نع رببألا ديد

 ةسقرع وهو ةيسفلا اًدلا ى كلذب داّريف كلا ديدشأ هنااا

 دش ناك! ريظق كي اسنلا نال كلذ دو .لجرلا

 نراك اذإو لجرلل

 كو جيرصتلا

 ماي نم نوكشض. تحرم دايو

 مقال يكتمل ل اقيو . ةيانكلا باب

 لدخ

 عولخ دقو برجل عّدخلاو . كربك َنِهذأل يا كيعدخا
 ةلدحلا هلو تيوذ قا نوف ةسسر "امال

 اهاليخ تقفاوتو ادلاجتن

 دع ءاقللا لطب اهالكو
 هيف عضو ريغصلا تيبلا <سا ةنازنملا عَّدْماو عدلا
 || ضب نوكي نا ةلصاو ءاكنلا نع 0 ةعنمالا
 يا عدخأ نم ن كما نا ىلع مي
 ظ نا ءانخالا يا عدفملا نم مدل ا مسأ نب 3

 هعدخا عطق نمو لوعفم مسأ عودخلاو
 ]ني تبلقتلا وعدت ل غدخ

 | اديراقلو اهيربس قدم اف دح فدخي لجرلا فدَح
 * ةعطق بوذلاو ١ هب تمر عنل اب ةامسلإو . معنتو ةوطخ
 . ةسلتح >أو ةنطتخا ةفدنخا

 | اهرسك أ وزاجا أو ىتخ

 || فدا * ةعطق بونلإو

 اهدرفم صيمنل قرح فدخملإو . ةنيفسلا ن ناك ردم

 | ةفدخ

 بايثلا نم ناقل ارفادكلا رفدخ
 | زواعملا لفادتما *«اَنَلَح امة ل لح لف دح

 || كادرب يفرغ لكما ةنمو . ةيلابلا بايثلاو هل دحاوال
 | يف اًمطشدنع يذلا ءيثلا عيض نإ. بّرضب يلفادخ نم

 ظ رلجر ىلع تأز 3 هأ ةتلاق . مريغ كلا يزل

 ظ ارم كتي دنع ا امانينا ف ةعفللظ معاك زتف نيدو

 |يا) كاكا راكط ىو ةربو .اريسعم كيم ةناااباب

 | أرما نم راعتسا لجر ةلئاق نا ىلع ( ك ادرُب يفرغ
 || نيدربلا كرت يف اعماط ةيلابلا هبايثب ىرو امهسبلف نيدرب

 ظ كلذ لاتف [يضيتست تاج مثل
 كفاكم دشوتل اَدَحوالَدَحَدخقاسلا تِدَح

 عضوم يا) اهم لافي. زعغل |و تملا لدا +ةلْدَح
 7 ”1عم ىا ُلَدَح ( املافخ
 رعاشلا كوم 2 هيلع 2 مدح ة.ليضسملا

 اهحاشو نأ عمدلا ىرع ةلما

 يرجن اف اهل سَ هأو يرو

 اهنيك نعي نال طل ةليثم ايعوك نعي ل والاب نك

 اانا لويوهو



 2 ُق 1 ١ 0 1 #١ يو 0 ظ

 شالو .ربغبلا لهاكش دخلإو شدخلا * ثوغرإلاو

 50 ةرللا شرتخحلاو
 هو كلا هب دأرأو ةلئخ 5 خو ادد ءدخ 1

 0 8 يواضي ملا ل اق. ةعب دذملا مسالا ةملعإ ال ثديح نم

 ىه اع  ةلزتل كل ه ةينخت ام فالخ كريغ 7 ناأ |

 ىراوت اذا ٌبضلا عدخ موق نم وددصب وه اعوا هيف ذأ

 4 ابقا شراحتا 0 اذا عدلخو عداخ 5 ٌبضو . ور ف

 ةنارذلل ل عيل ةنمو ةانخالا 0 .رخآو 1 نم جرخ مث

 عَدخ و ٠ ىهتنا .ىقنعلا 7 0 نيقرعل ناعدخالاو

 ةيرلأو .لخدو ورح يفضل

 أ زار فصي لهاك يبا نبأ

 خيط 7 ذل نوللا ضيبا
 ِعَدَح قب الاد اة ظ

 َعَدَح مث طعي الف ن 1 كسا ميركلا عدخو
 رومالاو ٠ لق رطملا عّدخو .ءاطعلا نرع كسما يا
 || لكرلاو راع هكر هلاافا لذ 0 تنلتخا
 سل | نيعو . اهط نطني مل قيرطلإو

 ةررص تليفل اك 16 325: قلزالا عدخ تالت

 ىنعب اعادخو ةعداخم ةعداخو ١ كيعالو ها و

 ديوس اق .مفجو سد َق

 قولا كاف

 ةدارم غلبي ل اذا حداخل اني تاّيلكلا يف ل اقو.ةعدخ
 هللا نوعداخي ةرقبلا ةروس يفو . هدارم غلب اذا َحَدَحو
 ةبقاعلحت ام يا مهسفنا الا نوعداخي امو اونمآ نيذلإو
 |و | ىلع نوعدنخي يا نوعردخ امو ٌرقو ٠ مجالا عادخملا
 ة | يف ام ريغ راهظا ةعداخملاب دارملا ليق ٠ ماغدالإو بلذلا
 ضيا ةعداخو ٠ ناميالا راهظإو رفكلا ناطبإو سفنلا |

 ىلا 3 هسا تاء ابكت ناناواقكا
 ادخلا فلكي هل عّدختو .ةعداخملا ىلع ةلمحو ءيثلا

 ادخاب يضر 6 ق١ عدضناف ةعدخأ مي مد 5 واطم

 ميلا نأ

 00 رهدلا انه ا يريغ

 اردت اى: ل وأ اوبَج اولئاق نا
 الع هعدخ ىف“ "هعالمخاو'" تكاليك ةرطلا تعدخغ|و

 .ىرخأ ىف ع ةرم نوبي 6 قب ةيرطلاو 00 عداخملا

 هللا نا يامعداخ وهو هللا نوعداخي ةاسنلا ة ةروس فو

 78 ةرخآلا باذع مهنعرتسيو ناسحالا ل رهظي
 ثيعبو ٠ صقان كيسا عداخ ثرانيدو ٠ نّولتم يا ”عداخ
 ةءدافملا *ِهلجر فيظو يف هبصع لاز كرب اذا 0

 يذلاوهوريبكلا بابل يفريغصلا بابلإ 0 ل

 تيبلا فوج يف تيبلا اضيا يو . ةخوذملاب ةماعلا هيمست
 مثَأ لو يريرحلا لوق ةنمو . عدخملا هل لاقي يذلا وهو
 | يا ةعداخ 3 وسو عدخخلا يلاذ كأن عدخب نأ دصق ةنا

 ١ . ةليحلا ْق عنملأو 00 م دصم عادخملا ا ةنلتم ةنلوخم

 || ةنال ع دز كبل 4 ىعم ةنم هَ رتسلا عادفملا لصا لبق 2

 «ةديدشلا عارم لا ريغكلا عاذفملا # 0 3 2-0

 .عبرلاو ةاكرلا هلي 2 1 3 عاملا 0 ةعاذخملا

 يفلاق . ةعاّدخ نوئس ةءاسلا لبق نوكت ثيدححلا ةنمو

 اهعادخ كلذف عب برلا لفي :وراطمالا ابيف 2 يا ةياهلا

 ةعادذملا ليقو. .فلخت م مرطملاب بصخملا يف معطل اهنال

 عدخ نم رطل ةليانلا

 || نم ةكملا ةعدتملا *”عدخ بضل اقي .”غوارملا بابضلا

 اًريغكس انلا ةعدخ لنرمو هب عدم امةعدذلإو 0 ٠

 0 يأ ةعادخ ع 00

 ةآ 1 اهنا ل جو .ةدحأو ةعدخ و7 1 يضلني اكل

 3 عون 56 57 اهباهصا عدم 0 0 عادخملا

 عادخ | نم ةعطق اب وكب رعشت اك م دوجأ يفو اهيف١٠ عا

 صفا 1 أر كلا نم ةبرشل اك هموهنم يف اطوخدل 7 هب 0-1 ”عودخم ةنا كس لجراا عداختو

 0 نارك نال اقيو. يبنلا ة 4ع ! اهنالليق |.عا

 ةعاجنن | دك 3 رجال مزح ورب دنلا نسحب نوكي اهبرفظلا ن ١ شا اب نق نيو احلا انهب دم لي ٌلبف يربرلا لوقو

 ينحلابيطلاوبالاق اممادقإلاو لوق ةنمو .ٌْشغنا هب عدخن إو مل انعئاط ينوك ياء ةابدالل

 ظ نم عربا د تح اذا قيرلا



 ردخ

 ا 98 م ه-

 م هللا لوسر اي لاتف اموي ةلجر تردذ ةناركب يلا نع

 ةملا ردكو .ىئذق نم تاقث وا ترنف نيعلا تردحو

 . اهردخ ىنعب اهردخإو <تنبلا سدخ * ٌدتشا دربلاو
 رطم موي يف إولخ دٌموفلا ردخإو ٠ ارح ُهلعج ضعلإو

 0 مزل دسالاو ١ جيرو محو
 ةاّرنلا دشنإو.مهف ماقا هلها يفو .هب مافا ناكملاب ٌنالفو

 اضاكر ايزاب يتحت أك ١
 اضاضع قذي ل اعوام :

 رئافلارداخلا *رتتساردتخإو ردت . وركو يف مافاينعيأ |!
 ”ميقم يا رداخ ا .نالثكلا

 بامعا إو ملظألا ليللا عيسراَدألا  دسالا ةمجاراتخا

 اي ّ هرادقكلا * داوسلا دي ,دشُو رادو و.دوسالا| ||

 ردذملا * اهنول دوسل كلذ اط لبق .باقعلإو يرادخما|||
 ١ انادان 9 5 ا تيييلار هنجلاو فدي 0 ا

 رو 5

 » هتجا ىأ وردخ ِ

 0 ا بتق قون تضِنت 500 ير ا

 لدكلإور دصم ردا .ليللا ةلظو دسالا ةمجاو سوف
 رد .لظملاناككإو ملظملا ليللإو ليللا ةلظو 0

 ٌءارتعا ام ءاضعالا نم ردَخلإو . ملظملا ليللا ”مضف
 2 ئركبلا ةفّرط 0 رئاف يأ“ 5 0

 انلحرَأ ىلا َديبلِإ تزاج

 رولخ روفعبي ليللا 2

 ٌرولَحويو .”لظم يا ٌرولَح ليلو .معان ةناكرتاف يا
 *ضماغ ل اهي اع تراك رخو ذ يدنيلأ|

 دع ب د لج لاقي ردو ةردقلا ا

 ملا [يشيا ةردحاو . ناردهو ناردع نش دلتا

 *ةديدشلا ةلظلا ةردداو. من لبق لخلل نم عف

 ةيردخلا »< دوسالا ر املا ٌيردملا ١ توبكنعلا ل قرد

 ”ناصحر دخأو .لظملا ليلا ردخآلا * ا نأ الأ

 ليلا نير ال ةظاكب رمح يف بت رضف نشحجوت 1

 شدخ

 عمجيف نولوقيف ثّنكوملا عمج كل ذك ناكام نوعمجي معاف

 ىَوأ تأنيب كلذكو سرع أنبا ال سرع ثانب سرع نبأ

 .ئتحولاراهلا يردخالاو كلل ذهيشا امو نادرو تانبو

 رعد ا تييلا هاو 0 را 1 دنس رودخألاو

 3 ربح وه 5 عذللا لباثم ءابطالا لع ا 00 ردصمه٠

 1 حا وق ل املا جورلا رهوجح راصا كثي وضعلل

 كلذب نيلتف ورهوج يف اًظيلغ هجازم ٠ يف ادراب ةكرحلإو

 7 كد وأ .و 0-0 9 ناركوشل ١ سس قفل دييضتكلالا هَ هدذش

 ساسحالا لفيف باصعالا هي روكذملا حووراا ذفانمل
 ىحنو دعا لبق دولا ديكوشيلا ىلع ئراطلا يلالاب

 17 , ىلع ردو لعافلا م تأ ع 2 ؛ ىلع رد ديباف ٠ كلذ

 لعاف مار دما . هنجا يأ ور نم ع .زالم لوعفملا مسا

 راسا 202 را لع 0 ءابطالا كنع وهو .را ؛دفمل | نم

 هييف كاملا ةنلا ردثأتل لباق ريغ وضعلل كل رجلا و

 ةردخاو ةردخلاو . اهوحنو جا دق ًالوبقأ

 نم ةرودخملاو

 لاجيلا
 حرسأ | :ردخ جردج

 انعلا نم يظعلاوا ثوبكتعلا ركذ قرا
 0 وهو كريكتملاورك لاه سومانلا : 0 سل قو

 ل اق. توبكعلا نمركّذِلا باوصلاو . خاسنلا
 قفلغلا هيلع ماط لهو

2 2 

 قنردخملا هب يددسي وأ ميني

 ند ركتسل يقلاو ردذلا مز ,زاللا 2 دا

 ةقرم دلجلإو . ةباعو ةفمخ اَشْدَح ةشدخي ةشدخ
 ع 5 شد روخنو ردوعل ةرشقو اراك | 80

 وش هل زجش لكوهو اهلا فارطا ةشدانملا «ةخدخ
 --- ماو ضم شدا «ابخدلل كلذ اط لبق
 لاقت ةمد ليسب ال حجرجوأ نبدي نم ثدح

 ند شالخأو شالخو 1 ود ع شدخذ هدلج

 نا طرغب دله يس ةعقإو لاصنا قت ةايطالا دنع
 ليقو. دهعلا كيعب نوكي ام #ٍج 5 دمعلا بيرق نوكب لافي امردخا ثتانب نهوه قمحالا ِف لوفن ةنمو ١ ةنم : ْ



 *«لوالا ورمأو هبأر ىلع يا هتبديخ ىلع لبقا لاقي

 . ةسار بكري يذلإو ليوطلإو بَدَح هب نم بدخألا
 لعاف مسأ برخملاو كال ج 7 اي ةابدخ لالاو

 بد 8 نموأ

 اهدلو تنلا اًجاَدِخ جردختو جدخت هبادلا تجَدَح
 دل اولاو جداخ يف . قتلا ١ ناك نإ أو مأي 4 مات ل

 هو ةماعلا باوصلاو ١ ةيدضلا كتل دذا <” جد

 ٍصفان ندوب تع اي 3 بادلاو . اهرطم لق ةوتشلا حاوصل ا

 ةنمو٠ جدخ دل ولو جلخ ىن ةمات ةمانأ تناك كنرأ]

 ناصقنلاوذ ردصم جادا ا يا ِِ ىنلا جدخأ م مو و

 ! | ةر وديا /( تن رارقلا 8 اهيف 1 ارعي ال رةولص 0 1-0 ةنمو

 فاضال فذح ىلع صقن ت تاذ يي ىأ ”جادذ يه (ةتانلا |

 لصاو ٠ امصقان هيلا ديلا عد 5٠ ل اوعفم مسأ جدخلا

 صننلا ةّداملا هذه يف ىنعملا

 يود دخ دخلو كح لا

 ضرالا دخو ٠ .ثر 0 دن هيف 0 تدخ

 1 دال انك .اًدودخأ ايف لعج ضرالا قو |

 . ةلزه 0 عمل ددخو ٠ جلو صخقنو لزه اًديدغ

 . هلع ُِق ةضراعف هيلع قدح داع 2 ٠ ٍدعتم ”مزال |

 »لولا "سيم دادخملا * عشت اودع ةل ددختو ظ
 نينيعلا رخكومز واج م ناويحلا هجو نمو 00 دقحلا

 نيهلا نع فنالا تدك يذلا وا قدشلا ىوتنم ىلا

 اًدذلا اهو ٌركْذم ىلا | ىلار ا ندد نموا لاثلا وا

 ضرالا يف ةليطتسملا ةرفكإو ةعائلإو ةقيرطلا ضيا داو

 نادخو دالخو ةدأ ج جدوملا ةينضو لودلإو
 هعججيف لمتسملا ناف هجولا دخ ىوس ام عجانه ٌلعلو

 ىهو يبننملا بطلا يبا لوق ةنمو .روهشملاوهو دودخ
 ةفوكلا يف رت ٌيدنك

 ابق وذ و تاناغلا دودخ تاكرت

 ل | نيعالا يف نسما بيذت*عومد

 كلا هل اوقو

 ٌبحا مساي ةبحاص وعدي ناب ةجماعت برعلا تناكو ٠ن

 ردخ.

 دودخ ِ ”عومد تاي“ ثا اذا

 ا 3 ب نابت

 ردو دخو بفلوس يا هتأَرأ
 رد ورزق ى وللا نيب انل ع

 ةليطتسملا ةرفما ةٌروما + ةفوكلا ةنيدم بقل ءارذعلا دَحَو

 د2 اط ىرتو قدزرفلا لوق ةنمو . دّدخ ج ضرالا يف
 ةليطخسملا ةرفحلا دود الانامل نات داو: اجملكب

 نار لها ةيدخألا باعصاو . ديداخا ج ضرالا يف 4

 بقلم نملا كلم 0 ع ر ل هر دف 5 يذلا '

 ا ا هيف ع ا 3 5 0 7 يملا ٠ ا ّ 5-1 ل

 | لوف جوربلا ةروس ُِى هي هياعو ٠ مايتم هب رفظ ن ءاهب لاو

 | 00 ف اهيلع 9 ذا دوقولا تاذ رادلا دو دخالا تباعا

 ىلع وهو ٠ دلجلا 3 تدَح يا 0200 ةبرض لاثيو

 ْ انآ 5 ديداخ لاو. رنج تاَذ يا فاضملا فذح

 || ةديدحو دذلا ديت عضو اهنال ةداسولا ةّدخلإو.طايسلا
 ”ريعبو . دادفلاب مسو "و31 ةيفاو الا ع

 2 لور د ددخت“

 نع فلخت يبظلإو . رحت اردَح ردخي لجرلا َرَدَح
 | تروشيو .هب ماقا ناككلبو ردم اهمزلا تنبلإو :عيطنلا
 ىضعلا يرتعي شنو هور دل ا ضلوعي دع هاج

 .ةكرملاقيطي الف هيفذوفنلا نع يناسفنلا حيورلا ساببتحال

 | موضع لوق ةنمو . كلذب لور هنأ نودقتعي هيلا نايل

 ٍقايح ىلس اي هللا نار

 كارا اك باسلا موي فو

 ركل اعد ٌلجر هل تردخ اذا

 ةحلااميك نع كاعد لجر هل تردخ اذابهلوتب قك
 ا لجر تردخ اذا 250 ىلع بم وهو. هيلا نابلا
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 لخ

 ةأرملاو . قش بطعلو . ةعفد انجح هج ءينلا "خ
 خو هي را بارتلا اهب 0 هلجرنو٠ اهعماج

 عم 0 اًجاتخا وربيس ِ لما ارتخا #3 ىونلا ةدءاس

 0 قمحالا لاجرلا نم ةجادلا + ةاوبلا

 جوج * اهيوبه هي ةيوتلملاوارورملا ةديدغلا جرلا
 «لوطلا هينا طرتلا يا تلج لا رانا ناطر لإ
 جوا حايرلا نمو ٠ جوا أ اجو

 نالفو . هسنن يف ام ىنخاو ضبقنا ة لجرلا 2

 'ةأرمإو .اًهيرس اهخانا َلبالإو .اًجوخخ تيه حرلإو . ىنفخسا

 ةجاتح اكل قعي ال ىم>الا لجرلا ةجاخيتا + اهعماج
 2 4 ل مثم ىلع كلا توص رجاخملا - رجخ

 0 2 3 شم املا, هند نياك

 كا ميدقتب تق ١ باو ىلأ وا فاخ ج فيضقلاو

 قل ةفيوح ولا

 ا( يتسالا او اييسا 2 لج لجرلا 02

 لو :لخو نالخ وهف كرمي الو اكتيال اتكاس يقبو
 | لفت لماب 0 و. ريغلاك يتبف نيطلا يف راس ربعبلا

 سبنلا هرماب ٌنالفو .كفنلإو لاط تبنلا لجو .هيلع
 1 لج راأ لَ 0 ةنم جرخملا كا 0-2 الف هيلع

 . هيلع لوصحلا دنع رطبلا 3 ةرماخ اذا 1 علل ل امحا

 و 21 هر

 نتقصلا ىلإ نع 3 د اذآءاسنلل ثب دولا 4 ةنمو ليف 9 ١

 م (نترطب ِي 1 تا 0 اذاو (بارتلاب 4

 ..كلذالذو هلفاساو مدن راكصيمل إو . دسف هيلا لو
 »< مب ةنم لجو . لسكو قإوت قزرلا بلط.يف لَو ْ

 * فدلإو لاط ضحلا لاو . لوك ةلعج ةلجخإو هَخا|
 ل الدو ةلمخلا باوصلاو . ماعلا طخ نم لالا[
 بوثلإو لا ءارتعا نم لج او .ةايحاو لك ردصمأ] |
 اذا لاو لاط اذا بشعلاو ليوطلا عساولاو قلما[ |

 ًالجر نا ةريَره يبا ثيدح يفو .سرفلا ٍِى فرط 1
 ىل تابنلا طرفميل ٠ ل داو ىلع ىناف ليال ن َتْلضأا

 لع اكل :داقو؟ لعافمسا لحل هب دنا

 جدخ

 نها ةعساولا ارا موتو ماجا مخ

 لبوطلا علا هاج ّئ ا ا- جوخ
 نوكي دقو ماظعلا فضلا ةمافلا ليوطلا وا نيلجرلا

 بوملا ةمئادلا حايرل 0
 | يف بار دل مب كما 0

 ىلجيلا ضو 0

 اردت جلا + 00 وما +اريغكر عباج
 21 اخ لاو 0 .ش 3 وللا
 نال هلي .هبلاروعتلا ةدسافلا املأ ة ةزاش كلا ا ارا لا

 جالا اهنا علوا ىخأ ر ها لاقي
 يل

 رتلا عطق وأ ةبرض أب لح هب دخت فلكس هب دخ

 . بذكل جرا بّدّحو.سارلا برضوه وأظعلا نود
 | ريغ يأ انهي 2 ار راَض بدت + ةّدضع انالف ل

 | | ماللا نوكسب رينكلا بلا بْدَكملا * ءيطب الو عيرس | **
 0 ا ا يالجرلا 5 لاقيف 0 نع ف

 نوكيف ماللا مب رينكلا بلا سوماقلا سن ضعب فو
 ْبَدَح ِهناسل يف لاقي ٠ جوطإو لوطلا بدخل إو .امسا

 ا ه- - 5-5 --- لا

 ا .تد د هب نم برلخ إو .”جوه ىا ُبدذ هبو:لوطىا

 ا 3 مسا 0 -

 | ٠ بدخالا ثنّوم هاب دخلا »< عطاق يأ ببدخ ثفيسو
 مل ها 2-0 ل

 ةعس]و اب دخ ةبرح 57 . فولا ىلع ٠ تيجي ةأب دخ ةنعطو

 زيشلا ديلا * ةنّيل وا ةعسإو ةابدخ * عردو ٠ حرجا

 أ تنلصاأ ديدشلال لاو وريعو ماعن :| نم يضل أو ميظعلاو

 رعاشلا لاق  ليوطلا محمل |لجرلإو
 اناك ةنع 6 رسل قمن ٌبدذخ

 تام لولطلا نس تاك
7 

 | * ريل رونق يا حك

 ا > 2
 ٌْ لب 0 ةيش 1 هتماخض نع ةنع 2 هرسلا قيصل

 | * يقاس لوط نع ةيانكرنبلا هام يزني يذلا وهو تامل
 هم ًّْء 2 ا

 ا 8 حرجا ةعسأو ةبادؤ ةبرحو 5 تدقكا ثنكوم ةبدقلا

 | جورخما وا كالطا نع ةيانك تابٍدَح يداوو . تابودَخ
 ناو 3 كدأت 7-1 يدإو ٌة وه لاقي ٠ دصقلا نع

 ظ همم ا لا دع باذكلا

 | ديد ديا ىعدم نم 5 وهو لوالا هالأو يأرلاو



 عم جرذي ملو يلا يف ماقا اًرّثَخ لجرلاو . ظلغ اًرْثَخ رم
 ةراخخ خي نبل رو: |يقنا ةنم رخو ٠ ةريملا ىلا موفلا
 غي ةليلق ةغل غل اب رّثَح هارفلا لاق .ظاخ ةروثخو
 :. | نيللا رّثخ * رسكلاب رثخ ْئاسكلا عمنو لاق . ممالك
 : اذا كلذو ارئاخ كرت ديرلا رثخإو . ةظلغا ثراخإو
 كعلا كذب ما رثخعأ هيرذدب اعالي فشلا 0

 طلق نعل لق هازل كارا ةلصاو تدل
 دق ون يردت الف اهرماب مربتف ونصب الف هقبقرب ”هرئاخ

 راختو . راختن قرتحي نأ تدقوأ نأ ىثختو وفصي ىتح
 دلع دم ةةلكلعلا رعد نيللي رثاخلا *ظلاغ نبللا

 لقعلا هي ايلعلا ةجردلا غلاب ياراخ لقا اعو .قيقرلا

 نالت طظقيت دما اك مال هسمل 59 يو ظ

 1 م اذا سفنلا رئاذ

 نسانلا نم ف رفلأو رثانملا

 ةقكم ةرثاخملا الك ةبيظ ةسفل 3 ِر

 ةقرف يا 008 ثيأر لوفل 0

 .*عجولا نم ليمغلا يخ :ل| رت ىا ةرئاخ ةأرماو.سانلا نمأ

 ع« ةدئاملا ىلع ىقبي اهرانخا |

 * ةترانخ تيقيو ةوفص بهذ لاقي . ظيلغلا نإللا نمأ
. 0 5 

 3 تك وطلب هيسا سنن الا ىراشح و5 سفن غأ رات 17 و3 |

 يفي امو 8 و ءيشلا ة ل ةرافشملا

 10 خ يي ةتارخاو رشخا||

 ةليبعوبا لاق . رّطتملا لجرلا مراتتما - عراخ
 3 نإ مي دشنتاو| |

 ةلحر 2 ع همس

 متاحو رقأو مولا ينأدع لوقي

 ”مراقكملا ةانطلا كلت نع ّدص اذا

 قرا ةيردلا *مراذت 1 16 ةنغملا ل هلغلا ضيا | مرانفماو

 هلم اياب ةمرثج ا ة ةنيااو» .لعلا ُْ ظ

 1 0 0 اداب نا اودهاعتي هو

 هي ل صل أ 4 يقونلا 38 ا 0 ا رعتتسا ةرعرشس ةذك |

 ل سألا مث ا*#مدلاب علت عب ما

 مث 00 ناوا مدلاب فس | زرجأت 0 ندد

 هين ممدبا وع لا ب وطلعت مدلا | ىع < مث |ولكاب

 لاقيالو

 و. اهعماج 0

 ةيئاكم هجولا م ه2 لو دلل مدخلا دبي ةيعيالل
 فضلا هَ ارم ةاا نطبلا م ينل | 0 لذا

 ج ةناعلإو ةّرسلا نيب أم 0 رآه 1 نايل

 رةينخ يف ءيثلا ذخإو 8 خالإ ة ةيلشكملا

 امتع متي لجرلا مت ةخو 0 ا ةينخم ةننا مثخ

 . مح ج مثخا وهف [هعافمرماص لوعملاو .”هَح هب ناك
 دعما ةعبابلا لاق

 ةللفم امدح هلواعم تدر
 القاصنيل اج ”ارضحا تياداصو

 محلا «ةضّرع ةّتخ * تّدسنا ةقانلا فالخا تميِدَحو
 او دال سار: ضرعو:ةضاغإوا تنال ضرع
 | ةقانلإو مثخالا ثّنوم ةكيشتملا >< دقخ هب نم متكلإو

 فنا يف ثرصق مشتل *<مسانملا ةريصقلا ٌففخحلا ةريدتسملا

 اين منخالا »< ظيلغلا عفترملا كل مينا * را

 | مثخالاو .اذخا دما عفسا واط ر هظ ىلع ىشعالا ل اق . مثَح
 | . ظيلغلا عفترملا بّكَرلاو ضيرعلا فيسلاو دسالا اضيا

 ٍسارالب ةضّرعم ةيّدخم لعنو

 اا ناك اذا نطيلا نسا ةرضا + ريح

 ماا ا ا ملعب لقا ناك اذا ةاوتخ ارم لاقي

 لجرلل كلذ لاقي

 | | |يرلي ىر ( واي ) اينح ىتخ ليفلا وا رقبلا ىَح
 | ||| +ءانخألا دو ةانخا أ لجرلا ىنخا «يننملا مسالإو هنطب

 فخ ةانخأ جون طب ىذ نملينلاوارتبلا هيمر 06

 ل.-هلاراتثم ةطيرخ ةانخلا |« يوَخو

 انالفو. لام ل عم خاج لجرلا اخ
 ايونسا اج غ لجرلا خخ

 :ل ايل! ع هيلع 2 لا 7 ماجا ا اكتر

 1 0 00 يلام 0
 اًمضيا أجا. . عامجلا ريثكيا | َءأايَخ لغو اح لجر
 قمحالاو ليقنلا ملل اريثكلا لجرلاو كلذل ةيهعشملا ةأرملا



 ناح

 صوصخل مما دحإوو ردصم ماما * ماناخلا مايتاخنأ| |
 .ممَح جءيثلا ىلع وب متي نيطلاو عطقكاو ليخلا لصافمأ |
 دنع مانخملا ةعاربو ٠ ماقم مسا ةيفوصلا دنع اتخمإو ظ

 هك تي نسحاب ةتديصق رعاشلا متي نأ وه نييعيدبلا ||| ا

 يبننملا لونك

 ايماني كفا ارا لأ دون
 اناسنا ك اوس ذا سانلا فكشو

 لوق نمو .ردصملاب ةيمست هب مكي ام لكو ”ردصم ملا

 ةيرخملا يف ضرافلا زيشلا
 اهئانإ منح نامدنلا رظن ولو

 محا كلذ هنود نم مركسالا
 . اناخملا م ككاو. للا | ايالخ هاوفإو لسعلا اضيا متماوأ || آ

 . ةموتخم ةنيط اهيلع يَ ل ايلعو اقززبأو , ىثعالا لوقو ل
 "ضو هل ىنعمب ضب ضوفن :م ىنعك ضن د لثم كلذو ا

 نيدلوملا لاع 3 .هتخ الع كم اكمانخو عر مكاو |

 ةبنغل | *مأت اذا ماتيف 0 ا 5 000 ة :ةيوشلا #23 يا ظ

 يف يذلا لبخما نم َمُشو ماكل جزلا م نم مسالا | ٠
 " وطخ 4 هيب ف تعطظانل 8 فاي أ

3 

 :ةسرثاو 4 أهنيب كثمد راف هيك - نول ريغ ن 24 ةياتسم

 5 يل اخ هئاوق

 اليل كادت ةزودلا متخاو ٠ ٠ نع ل اولا حالطصأ ن ندونو

 مسأ 1 و 0 ري ضقلأ عطنقم ع ءارعشلا داع قول انيفد 0 5

 ج امونخم 0 قسولا ك تع ديلا هيلعو عاصلاو لوغفم ا

 2م 2 0

 - 5 . ةعطق انسخ 7 و : ناخ
 ا هَ 1 ّ

2 

 ١ ودخ ةنتخو٠ ةنو' فعو ضيا 5 «ريتخ يه أهفون 0

-_ 

1 
 جفا هرهاضو هيل جوزت ةننافخم تاع 3 2 : / 1

 نوتاخا **اهببسب نيناتخملا ءاقنلال ةنتافم ةرهاضملا تيس ١

 انب بلت رتنلا ةقل نم و ةفيرشلا ةأرلل ةيهجعا ةلكأ] 0

 -ذ

 ليسا نائما * نيتإوخ جب بيرعلا دنع كولملا ةأسن ٌ

 اهنا ناتخإو . نالف نانخ 2 كل اقب . دلولا نتخ و ا

م مولخلا نيطلاو مو“ خلا ١صرقلاو' 0 ْ
 ْ ةعيدنلا ةيودالا ق

 لق 536 نتنلا 56 و هيسأ لسغلا يسحو نانا كلا ىقتلا

 عم دقو ُّئ دره وجا 0 اق. جالبالا نع ”ةيانك اهات :ةاقنلاو

 دلولا ناحل .31درم ا ةنانخلا 3 انابخ كلذل ةوعدلا

 ةفرح ضيا ةناتتملإو ٠ نالف ةنامخ يف اكل افي ٠ ناتنماك
 ايلا لبق زم ناكل واربصلا نا »« نتاخملا

 لك نتا حا مصل | يف لاقو. 0 8 خالاو بال 39

 لياع انكه. . سالأو بالا ]ذم ا ارملا لبق 9 نم 2 راك 7

 2 هتنبأ جوز لجرلا نك نيدأو أ دنعأم و برعلا

 جاؤزب لهعم نب 6 2: يخل |ضعب لوق د كلذ

 نتا يق 00 58 ! هللا كا

 771 تاع اكن ناروب جوز وهو نوماملا نتاب دأر ! ةنأف

 ارملا لبق ندهن اتخالاو. 2 زلا لبق 936 نم هاتحالا “ يعضصالا ٠

 0 ا - كلذريغل امي ال ل اق .انعمتر اهصالاو

 نوتثما ةنوتشا ةرهاصملا نوما 7 ةجوزلا أو نتا

 نودخلا * ةلرغلا عوطنلا نيل *ةآرملا لجرلا جّوزتو
 عطقلا ةّداملا هذه يف ىنعملا لصإو . نييتنملا

 نزح نمرسكلا ( واو ) اَونَخ وُمخيلجرلا انخ
 ةّنك انالفو .ةبدهلئف <بونلاو .عشختف ضرم وا عزف وا
 ىتخاوتاي ول ول ارك ةعاب ةاتخا ةءاتم ىتخَأ «ر مالا نع

 لوتنملا تاوثالا نم ه كيلا د اخ ىنع؟ب 1 _ا لجزلا

 وعمال 2 تال قرت

 نم ةنول رّيغت ( ياي ) ةنتخا لجرلا 8 - ىتخ

 باقعلا ةيئافما * اهوحنو ناطلس ةقاخم

 :دلاو. بدطا

 و 3 2-2 1 5-0

 ثدتخأو .ةهرو ةعمج انيثخت هىثلا ثثخ - ثشخ

 * مثدحأ انانتخا لج :رلا

 ةلاو ا ٍ ةدوع مدقو سم ضاَخطَو ٠ 6 بضلو

 هم ها 2

 هلك ااذا لع سلا ةهاتض ثا

 ندا نقلا و نان ناطر سيكقل نادزعلا راتثكك نم ةضيق
 فالاخا هيب لطم ش تورو ارعبب نجعل " نبطو نم للا ة ةرعهب لا

 رارصلا اهي امل ةقانلا نم
 مس مر

 . ظلغ انارثخوا روحو اسحر# را تزول ان راجح

 اذا تييدقلا ةنمو . قئنالاو ركحا 0 عطنلا عصضوم 1 ا

1 

 نيللارن رخو تاع :خأو تقع ام ريت ةسفن تراخو
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 لعجو ميلتقف مابا ينعي يفم بَ 1 ايا مكآرو نا
 ميهدلا اط لاني م م ةفان ى قنعيف اهلعو رالخم يف مسوؤر |

 تككربف هتيب ماما نمل اج هوب ناب :رلاو ةفالا كغ
 كل أون باصا دق تلاثف ةالخحلا نيج و ةي ةيراجلا تنياتا

 ْ مثوِرع سار تجرخاف اهدي تلخدإو ماعنلا ضيب

 لاقو رسر ”ىلع اهعضوو سوؤرا| ل سغف . هتوخأ سوؤر

 مثار اج مم ى دهيع ر تأ 1 ان يا ص وللا ىلع ويلا 0

 ةلياغ يغب تإبو هَ 4 برعم ا كتب شا .لثم تايهانفا دعب

 وه لا امي م ذغلا م علف ةعوخج ب رضف 3 :رابأ قتح

 مالكلا 2 ١لجرال انا ل أيد 4“ امو٠ ةعلوخ نم مشا

 0 2 نب فني كلر كا اهنا در ودام اوه

 ىلا ةّعسلا 1 را 3و 5 دل د« لوعضاَو ةرعتخ ر عت

 *يثو لوح امو هلاح ىلع موديال ام كو تا و

 5 وطاف تطول لا فاس وعر اوس ريكنعلا جت

 طاخمو س.شل | باعلو لطابلا لكلام با كفوو

 ةفاضال اب اضيا لطابلا طيخ لاقيو .٠ ناطيغلا

 ةيهادلاو بوغلإو بئذلاو ايندلا فاس
 ل نوكتا ةبيواذو .ةنيعبلا طصوتللاو نانالاو ناطؤفلات
 ال ا دا 7-00 0 5 ٍق تبت ال للا هجو

 0007 00 ضنك 2 24

 لوق ةنمو . هعدخ انالتخو ااتخ ةلئذو ةلمخي ةلتخ
 كتاعف تلعف و تثاتخ و تليحا كنا شعت 5 ا رححا

 لنا وفل قع ديطلا بمذلا ليعلاوايلعف يقل
 ةلئاخع ةلئاخ دع بتذ قل ليخدم غب ةسو<نلاومكو
 عممسأ لج .رلا لس وع داخت - لئاخن و . هعداخ

 *«تفيرظلا لوكا + بنرالارخو نك كل لئؤما# مهلا رسل رع

 5 ةراس ُِ 0 عقم 5 وحلا

 ودبلا ىلا جرخو ربظ ةعاتخ لجرلا عاتخ

 ةينخ يف هذخا ةلنخ ءيشلا لتخ

 | .متاخا هيلع عضوو ةعبط أم أ دو اشَح ة 5-6 - 5

 نيدو لاو .لعب ىرخأو ا ايدل 0 لمعت بوهو

 ©٠0ه

 مخ

 | يف تفاوت كلاذكو . لاو هلا يف اهيفاونل اًظفل مكلأ نم
 0 وف ان 2 .زاتسي ءيشلا ىلع متنكلا نال ىنعملا ٠

 هيلعو . مالكلا نم 0 يا مهإوفا ىلع متخن مويلا سبأ ٠
 بيطلا يلا لوق

 يداّوف ىلع تمهخ دقو حورأ

 اكس لغو :نأ كبك

 مارق 3 باتكلاو نارتلاد د غلب ا[متخ <ي *ى كا مع 00

 ال ىتح هيئاخ هي هيلع عت ةريغو كلصلاو .ةعاو ا

 ١ ةنم خرف لهلا مَ ساو ٠ ليدبتلاو ربوزتلا هيلع سري

 8 د ةنمو ٠ ووو نيطل ا هذس ا

 0 ةاقس هيلعوعر ا نود :للاس فانتيلف

 الو نيش مهفيال ةاعج هباق ىلعو . ها وخلا هل ىلاعت هللاو
 هبشي امو بابلإو باتكلا متخ ةنمو .2 يىث ةنم جرخي

 عجج لهل ا مخو . هيف ام ىلا لّصوي ال ىتح يا كلذ
 .هب ةالطف صرقلا عمش نم قرا اقيقر عمشلا نم اميشأ
 فب 1 3 هيج ةلقأ ءشل لعج ريخلاب هل ل تام

 متحغو . متي نا غلب باتكل انكلا مخ. ةغلابملا دلش ةمتخ

 ةلمج متاتابو متاحا مو ة,رغل ا مسالإو٠ مهن لجرلا

 متلخأو؛ 0 ةينكو مايو هعبصا يف | ن

 5 ا عبصالل يلد هيلا +« ةغتثا ضييقن «ىثلا

 . متاوخ ج اهوحنو ةّمسلا هب عيطت ماا ل ماسباللا

 بي١ ةلصننملا ةعبسلا فورا رنجلا لدا دنع متاونمنإو

 لل وز رذ د١ يفو.ةباتكلا ف اهذقب اب( ]صوت ال يا ١
 ضبا مئاذإو . متاوخ ج موفلا ردخآو ماتاخا 0 او ماذا
 مانفلا باوصلا وا ليلا لصافم صوصخل ملا داو
 دو: , ةنرتخإ و ةقيفاع ءيث لكن مو ةنيطلا ىلع ع عضوي امو
 ةفلخما ىثنالا سرفلا نمو. ٠ ماوقلا حنو لفإو ةترقن انقلا
 الو ؛اكسسآلا بقت نيدلوللا دنعو. اهييظوودايملا

 39 ا هريصتف أهافرط ط قتلي 1 وس ةدود 506

 ةتبقاعو ةماقو ءاصقا ءيش لكن ءو . متافملا ثندوم ةئاخلا
 * ةحنافلا ضيقن يفو وريغو تاتكلا ةقاع 5



 راح

 داب خم ُْق ةتاوخأو دكت

 كسلا مسا نبا

6 

 ا

 مه هاوأم ل :ارسايف؛ةروس يفوت طر تدقو تنكس ا

 اا اهبيط نكس يا :اريعت ماندزإ رانلات يح الكا

 دقو زملا املصا ةيبخإو ةيباخلا *«اهأفطا كبخا راخلا]|

 وباب يف ركْذأا
 رعاشلا وق ةيمؤارمملابا مابه يف ةعلام تلا لح را

 00 كنيبخول يدارم
 يذجو ينيع نم مونلا ناكم

 هلع (راب):ايبخت هاينعو ابحر مابحو ةييع ماتا
 نم ةايخما ** ةلخدو ةبصن ةابنغسا هابخملا ىضتشسإو .ةيصنوأ

 نوكي الو ليق ٠ ٍرعش وأ هموص وأ ربو نم نوكي ةينبالا ||

 ىهف كلذ قوف امو.ةثلث وا نيدومع ىلع وهو رعش نمأ|
 ةلبنسلا يف ريعشلاو عقلا بح ةادخ اضيا ةلبذحإو .تيبأ|

 ةيبخا ج نهدلل دا بكا ٌ

 رز وو كاملا رديص نيون ىراا 0
 كسلا

 ضيا ابحر جدتك اع ما را

 .ةلتخ نالفل او.ووحن وو ناطلس ةفاذت نم ةنول 8 ةانتخا

 دعنإو:فاخاتضياةضانخاو.تاس واقول ا
 شنخالا| | ظ

 يتاوص ٍض "علا نبأ بصهري الو

 ردّدهملا ةلوق نميننخأ د!
 ةظفاعع نوكسلا ةلكمل يا ]ةرورض هزه كرت افاو لاق |
 او (نزولا ىلعأ
 أهيف ىذتي لو ناوحوأن :راسنا توص ايف عمال ا

 ا اكرام طا عيبا نايل
 تيما * ايهقسا نالف نمو . ةظح تحل انادخا الك
 . صقاللو او سيلا يتلا دال يفروعلا ْ

 يأ ةّصخم .ةزافم *« ةفطتخا هيشن لأ 1
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 أيوا 0 طل ةردغاةلفو: .تدسفو أ ا

 + تفرج نم كلا يجم م (يواو)او خو ارح جلو برم |.راقلاكب فعش
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 الا انتاياب دج امو ناقل ةووس : ةنمو ٠ راتخو 5-0
 ]عب 0 3 أ لاو !ةراخغ هيسأر ا 2

 أ ةنمو٠ هذشإو ردغلا جارت

 برش نم لصحيْن دَح وهو رتلا ةباصا ارتَخ رتخي ٌريْخو
 | رّخعو .ةسفن دسفا اًريتات بارشلا ل مس وا ضأن

 نم ةنهذ طلتخإو حو لسكو ىخرتسإو رّتفن لجرلا
 نالسكلا ةيشم ىثمو رونو ىيللا رع

 امر هما فش

 ظ يف ةغاوهو دارجلا لكا توص ةشراخا -شراخ

 | ةغل وهو ةتاكرح ّبصلا شراتخ * ةاوملا ءاحلاب ةشرتحملا

 نبا للا اتعاب شراخحلا يف
 ال يتلا ةأرملا عورتا - عرتخ
 ةعطوف ةبرص ةفراخ ةفرتخ

 لاح © تمدثت

 عزف وأ 6 نع 6-5 ةيرتخ لدا مراخ

 ةابريكلا تارا 0

 | ليللاب ةلظلا بكراًوُْخو اًمْنَح عي لجرلا عّتخ
 ا ١لجرااو. ٠ بره ديعلافا دصقلا ىلع ا -يف ىظمو

 | .لهضإ تاكل يشم يف براق لبالا فلخلخخلاو

 ْ بهذ ضراالا ُْ عنخ ا مث مهلعو . ثعجح عبضلاو

 هكا اع وطال ةاقوورا يلا ة:بلياوامل نم فك عاتتملا

 || يح اض ةرسف دقو. نابتسدلا ةيسرافل اب سيو ىزابلا
 | جملا »< ةعاتتخ هدرغم“عمج هناك فانايتسدا ,٠ شوناثلا

 | ةعمتا * عبضلا ضيا عنتاو . ةلالدلا يف قذاعحلا عتملإو
 | ةعيتملا * ةيهادلا عيطجلا 3 3 عون رويال

 || + جئاتخ ع هعلاصأ ىلع ي ارلا اكل 3 دا كرم فاق

 كيفعلا ةدعاّئرزا تان ١ذو ةلالدلا قذاحلا عناوخملا

 ةعلوخو٠ .ريصتلا لجرلا ع 1 أو بننرالا دلؤو

 ةباحصإو ّيلغنلا ورمع نب فيثك لد ةليّتَغ نم لجر
 نابرلا نب ورم دنع ناكرانل لهذا ن نابّرلا ينب ىلع
 | بر ة مول اقف“ ءادغلا لع ءاوسلج دقو موّتأف

 لاق .كتوخالعقإو كلتقا لب الكل اق . كنببو اننيب | ت
 بور أب عا ل ةالوه قلطاغ لدا تنك ن اف

 سس سس

 1 ل 0 ا ل ا ل م ا ص سم عل: ا لل اح ع ل حج هع عع عسسل سس ع صل - 2-1-2 تكس 0 صو 2 ص عدس هتسجسم . 0 م سمس
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 لبخ

 بخ 57 هذي تآبح 2 .ليخ و لبخا ومن 0-0-0

 اهتبلب عفتنيل ةقان ةراغا َّلاملا ةلبخإو . ةلبخ ىنعمب نزح

 ةنمو . افكألا لئم وهو . هيلع وزغيل اًمنرف وا اهربوو
 ةلبا لبخ|و ٠ اولبخم ل املا اولبرهتست نا كل اهانانز لوف

 ِْض :رالا د لعفت يال اء لك يت

 تبت مل هب ةادلا كليف >أو. 5 00 41 ير

 ةلئع وا هوضع دسفأو 4 لج اًنالف لبنخإو .اعطوم ف ُ

 لعاف مسالياخملا * اهايا ٌةراعتسا اًسرف وا ةقان ةلبضتسإو

 نابضللاو دفن نيه ناسف
 ديدصو لتافلا ٌيمسل إو ل ايعلإو ةلنعلاو لكلإو كالطإو
 نم تالا ”ءاقس رفا برش نم ةييذحلا ةنمو :راخلا لهدا

 ريما قوكتا نا اًضيانيانسلاولا ةناننلا وبل ايدها هلي

 اًنقباوهو نوه يوت ةقولدلا تلح اذ هيلع
 اوجرخول ا هروشض فو ٠ 0 نا ةيقاعلا غوسو داسنلا

 تايلكلا فو اردو اذان يا آلابحا آلا و دازاام
 اًنارطصا ُ ر ويف ناويحلا يراعي تا داسنلا لابخلا

 ِي ديالا 3 و جافلإو ءاضعالا داسف كل كن و

 10 امد نالفن ءاانلا نولؤتي 10 ج لجرالاو

 ةتدزامو ةراعتسالاو ضُرْتلإو عنملاو سبا ضيا لّبحماو

 .نونجل لبا ف ةغلو لامجيا ةطرتغي يذلا كطرشللع

 .ىدي ِ طقس نعم ْئيَذَلَحَو يسفن ِق يأ يلبخ ف 2

 كتل داب فذح وهو و <لطلاو 3 اسلا ردا 3

 ل لا ا م زاصل نواعفتسم لبخ اذاف. اعنا

 لما ودور لك
 5 مر 0 ابك | يي وذ ىلعالع

 ص َس

 ” نيفصل ابا 0

 5 ا ٍمسلو ام

 متاايرال كلذب يسليق ٠ جود ,زألا فاحزلا نم وهو

 ليقو . هدب تعطق ةناكف بهذ اذاف ببسلا دي ةناك
 صنني لوبخلا< هربا نال اهداسف وماضعالا صقن نمؤب يي ٍِس

 رخل ةانب ىلا 56

 به او ةطارزقلا ةفييؤفلا ل ان امتديلا زق لع كبت
 ١ جابت 3 01 0 انو نافرح ة ةنم

 رسولا للا ودع انا < "دي ملف لس ينبأ مارد

 0 عقو "يلبخ يف عقوو ١ نون ىلا لبا ا لا
 ا 0. دانقو ةبلاو !لاقلاو طعاما انشق لاو: ليحأ 3

 | |[لوَح تنام يدي ةلكل يللا عصا تئاطو نون هدجلاو مئوفلا
 | |لاو ار هتوص نرملاخي يا)

 ليخرهدو نونا لبخمإو
 أ

 |[ ج هالبخ ىثالإو نونجلا لبخالا * ةلها ىلع ءاودلم كلا

 امانا ب رالأو ةدازملا ضيا

 البلو :لبخ
 1 جركل رح

 َببَر نا كلعأنق يضف

 نبشث رمال اق. ةلها ل بخ ةنالر ه دال مس

 ادم ىنفا ليم
 تعلق دق ةناك“ لب 0 0 للا دسافلا لبخلاو

 ةطفس و 0 نم ضوضرم 29 دع اوضعو ٠ تك

 .رعشلا 2 ازجأ نم لبخما ةلخد يذلا لوبختإو ٠ (ةدأوم)

 مونلا ةرثكن مر سكبملا ةماعلا دنعو

 | ةطاخو ةفنطعانابخو اني ةنيخي ريغ 5 كتودلا نيخ
 | صاعلا نحو 50 0 0 7-0 ماعطل اأو ٠ ةبكارطتل

 مى 2 رع ةتنبخو .٠ ورعش ْ 0 قأ

 ةّييلعلا نافرصنت ال اهاتتكو . بوعش ةتبعتك تام
 > هد بى ؟

 .اميش هليوارس ةنبخ يف ابخ لجرلا نبخا * ثيناتلاو |

 ّىربرلا لوقت ةنمو ١ هنضح تحن هذخا <ينلا نبتخإو

 * ضرالا يف ابراض رّدبو ٌضنلا ةصالخ نيتخا ةنأ مث
 تر دصم نبكلا* دعب ءايدكلا نبخ نمو دي دشلا نيانخا

 هادا طاتسا ّض و رعلا لها دنع 0

 ؟ةبقو ةذازللا تنرخت قي ان قيد و: ةفيقذملا بانتسالا

 ىذو تانبخ وذل ةنإو . نونلا مدقتب تابت تانبملا

 لجرلا ناب ةنبخلا *ىررخا دسفيو ةّرم صب يا تابتخ

 ليج ماعطلا ١ .لزعب امو عوفرملا هبوث لذلذ يا
 : نيخ ج ةنبخ ذقت الو لك ل اقب .”كلا وا طبالا كيس
 اوذدقتال كب دكا فو . كن يك ا أضيا ةنبخحلإو

 *ضعب يف ةضعب لخادنملا ضبقتملا لجرلا نحل «ةنبخ
 درع هع

 ا 1 0 ءازجالا نم اير .نبخا تدع 00

 ظ ظ زجل ند الا
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 لم لويس نبال مدنعام

 لْذأ ليل طباخ ىرس وضن وضن

 اهغتسا كدنع ام هلو 5 ىئامو.ى عا نوكأ وا ةرصب ةملظلا ٠

 اة يف نيا قو: ةلاح هذهرفاسل مكدنع اذام يأ ْ

 طباخ م نيل مقو طاضص كاف قو نيرشعلاو ةينانلا

 12110 يرديال اصعلاب ا وهليقأ

 نم يمرض طابا »< نونحلاك اد طابخإو .طبخ جا |
 فّتيو طب اخلاب ضمني قرو طم +دسكلا دالوا كمنلا ||

 هرجوتف هاملاب فخويو ريغ وا قيقد هب طاخصو نيكو ا

 *ةترسكو باودلا ةتطبخ امو طوبخم قرو لكو.لبالا |
 ريدغلا فدك ةيقبو اهلا لصف يف ببصت ةكرلا هبل |

 ءاقسلا يس ىتبي نبللاو طبخو طيخ جب ثادتو .كنالإوأ|
 . ةليجج ةعسم يا ةطبخ هياعو .ءانالا هي ىتبي ماعظلإوأ|

 ضرالا يف عساولا رطملاو ليلقلا هينثلا اضيا ةطبخإو
 سانلإو تويبلا نم ةعطقلا ةطّبتلإو . رطنلا فيعضلا
 قينامواترللا# شوفك نرش نس

 |وناو . هانالاو ريدغلإو كلا نم فصنلا ىلا تلللا
 + طبخ جةءامج ةعاجوا ةعطق ةعطق يا ةطبخ ةطيخأ ||

 ا 8 ئبصلا عب م6 0 ”ةغل <يشلا عبخو ع ةمانملا يف ٌيريرحلا لوقلاماو 1 . لوهلا قراطلل ا ٠

 ٠ طمابلاورابغلا طارت لا ةياده ريغ لعىتس اذا طبخ نمأ |
 دعس نبا فو ضرع ةليوط هجولاوا ذل ايف ةيدو بارضلا | |

00 

 رم
 0-2 م ةغل فيس ةابخلا ما كبل امأ يف

 | م١ لادباب نع ةركمالان 9: فو اع ةحافتعمالا| ا

 0 رعاشلا 0 كلذ نمو: .اًديع ابيف ْ يذلاوهليقو. رةياده ريغ ىلع يثمي يذلأ طباخلاب داراف ١ ش

 1 ءاقرخ نم ا ل 5 ضرا يا يف يرديالو هلجرب ضرالا ”قديإ |

 ب وو 0 نم 0 59

 ا يني نم 1 ىسل ب هلم كش ا

 د هيلا ةعاط 5 1 6 هأ

 كا ايفل
00 2 

 ةييشم ىّشم اناتعبخا هيتنيشم 2 ثعبخأ -

 دسالا
 - 0 - 3 بع 9 هر

 احلا اغيأ نثعبخ او . عب إو ناعبخا

 أ ديدغلا غلا لجرلا دبل + ءيش لكم ندبلا |
 دسالاو

09-3 

5 
 هلم هللا هاج لوبحت
 | يا وسفن ىلا هر اًنالفو .َّقبح اًةبَح قيخي قبح

 ظ هولا * العو عفترا *يثلا بخت < سفن دنع 2

 | .”ءيرسلا سرفلا نمو :ل اجرلا نموه وا ليوطلا قبو
 اريك انياب ملا ياّقمألل ”عابناو» باّولا لجرلاو
 قيما حاصلا يفو. عيرسلا سرفلا قا + ويوم

 || قفوللاو قبلا ودعي دّمنيو٠ قولا لذم وعلا

 تسب ءرملا فك ا ءراغتم ةيشم ىّشسم ةيعبخ

 طيملا «لجرب ضرالا طبخ يذلا لبن لا نم طولا

 + طبخالا «”ضوحلا يف قس[

 ةبدخ طارخلاو .طبافع ج قرولا اهم طبخت اصعلا طبخلاو
 .طيباخمج ارا نيس بف هتان لع ةيضض أ
 ة؟رلا يا ةطبخملا ةتباصا نم طوبخلاو . قرطملا طبخشاوأ |
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 . لخد ويف عبو . ماقا اسبح عبخ نراكملاب عبخ

 يي محامل فو . عاسولا قونلا نم نما * ىلا طيحلاو و .طبخ جةتمدهف لبالا ةتطبخ ضوحنإو طوبا[
 ةقزحو ةلوملا اا هقبح ةقبح ىوربو٠ 7 نيم قرت : نيا دوا عا - ةركل اف ا

 0 ا 00 .طبخج هيلجرب برضا ن

 ' ناظطا هنرواف للا فرتعا وا يح الاي اعط ربا

 ادخل هللا ند اك + انو يخت فانز ةلجقإ

 0 هلي أ نم 2و

 | وضع دسفأو ةندجن زحل إو 0 ةلبخ ةلبخ

 | نع لبخو .مرعش يف لبخلاب ىقارعاشلالَّجَخو .ةلقعوا

 | لبخو . ةعنم ةنع ةلبخو .رصق ضيا ًالبخ ليخي يبا لعف

 هث1أ



 صبح

 هب داخل ديبقأ اكو
 ل61 يدل رولا قراناياال قد

 .وريغو زبخلا لع لمفي وهو ةلكا يذلا يواسيال يا
 200 تارططلا زبخ لكاي يذلا ةماعلا لوق ةنمو
 و للا ضنا ناكملاو لكرلا ربخلاو" هيفيسإ

 برلا# 6 1 ما ”نوزبخ لجر * ةيلطلا ةريملا »+ ضرالا
 فرصني ال ا؟ ةميجتل ا هبشو ةيفصولل يفرصنم ريع وهو |

 ١١ ا داحالا ف قيببل نال كللاذو اة هو ةيلعلا نود |

 كلدكا اك راناينا راو خا اب ةيزملا ْ
 ل هل 2 0 أ

 ةيفصو 1 يل هيلأ ترضلا اذاف ٠١ ةيمخالا ءاعسالا 4

 لاقيو ٠ روو
3 2 3 : 

 هاوس و ضرم وهف الاو فرصني م

 0 9 ر.ع راى

 ىاولا نال فرصنت يفو هجولا ةؤفتنم يا ةنوزبَح ةأرما

 يأ نمزو خلا زيبقملا 3 اوشح ابيف تامقلاو نودلأو ا
 ُل اق و : ١ ل زيبا لع 1 5 ررلاو ناك عون ظ

 ةصيخلا تسبل يريرحلا لوق ىلع تامانملا حراشيشبرملا |
 زيي انماغ اهيمسو ع

 عفدلاو برضلا ةداملا هذه يف نحلل كسصاو فارلا

 ةّمح اًنالفو .هثكب هذخا اسبح ةسبخم «يثلا سبخ
 هي اهييفدخا ليدل ههمعر لكل

 ءاولدا نم ”عون يف ةصيب ا ىغبأ

 ا سبيبنخا ق

 9 ان - |

 أم هسا اميش تسبخت أم لاقي . ملغا سبختو . دب بهذ

 ا ا دال كلبا سانا د تيتعا

 ا لبالا يعل دا سبنخلا دي دسالا قل

 دسالا سبا | 2 كنا م )2 ولظلا

 امج شبح اهشبخي انههو انهه نم ةايشالا شبح
 شيعلا تاشابخ *اهشبخ نعم كايشالا نشبخت *اطوانتو

 ةعامجلا سانلا تاشابخو . ووحنو ماعط نم لوانتي ام

 2فاط اظيزلا لع اصيخ نيزعلدرا 00

 لع صبنخإو ند لجرلا ل + ةطاخ ءيشل |ب

 م 5 هون 5 بنعلا لم لوف وأن اعلاف ٠ صيبا لا

 صبخو ل اهجي اهيف طّروت هل اعا يفوةكعم يا اصيبخت
 »©« تد.سف ةلّمسملا تصبخغ|و . هّرضي ام لوأانت ضيرملا

©: ٠ 

 .”ةاطعاف هلأ س يار يخي ديز ةطبخن اًديز طبخو. ةرضار يغ | هل

 | ىلع لجرلا طبخو : طايخحاب ةمسو ريعبلاو ١ انيب رقفرعم سوبح

 طبخ

 نومسل او رملا نم ب رملة تاراللا نم را

 ا دكا لق دوحة ماوهأو ناب دلو زرالا نمر ضحماو
 لوق نمو . ةنم ٌصخأ وأ صيبخلا ةصييبخ ا د« طاخلا

 ىلوالا هتاقم يف ٌيرير#لا

 هصيبخلا با همر تيل

 هصيش لك يف ىصش 5

 ايلا عر ذتلا يس هاما اهب كوش ةنلن د
 ْ حالاطصأ نم قو . كفا اوعلل بس او ربع د 4 ا اعا يف مخ

 هلاملا

 ودي ريعبلاو ٠ 500 هبيرض ع ةطبخب ل

 وفيس روقلإو اذيدش ُةّيطو <يثلاو ٠ اهبرض َضرالا

 هيف هتان لليللاو أهق رو صضفن 2 غاهّدش :اقلاو . مدلج

 ظ لع برضلأ وهو طربا ٠ ند دز .كس ده رع ىلع

 ٠ طبخ لما ة ةنمو .٠ هلجرب ريعبلا 1 ََ

 لإ بّرضي .اههامارصبن اليتلاا ةقانلا قو ةأوشع طبخ
 ءاوتساو قاسنا ريغ

 ا طبخاوهنولوقي ةنمو. ةريصا) ريغ بع روهالا 5 فّرصشي

 ٍ 6 7 01 ا
 ةطبخو . ءاوشع طبخ رمالا يف طبخو٠ ءاوشع . ره

 -3 2 سد

 | ريخ نما هيلطا عنا انالغ :نالافو . مانبل ةسنن حرط ثالفو

 | ةبرض ةطبغ #* طوبةوبف ةكزلا ىو ةطبخملا ةتباص ]وهج
 || .اممرض اذا ضرالا هديب ,ريعبلا طبخت ا اذكو. ادي كَم

 ةروس هلق ةئنمو ٠ ةبرضو 1 1 ناطيشلا ةلطقو

 |مكيا ثيملا نم م« ناطبغلا ةطبختي يذلا موني ” _

 ةطبختيوا طقسف عرص اذا هنونج لاح يف نون |١ موقي

 | ىورملا هلال ديرو اني دم ةبوعةطبتخ او. هدي قلبا *
 قرو طبخ لصالا ُْ طابنخالا ليقو ٠ 1 زامل ريع نمد

 لازنتسا اهب دارملا نالل اًوسلإو بلطلل ريعتسا مثرجتلا | 4

 مسا طباخلا#قرولا ل ازتعسا ةرجشل ا طبخي دار اك ءاطعلا
 | بّرضيوه ليل طباخ يا يردا ام ملاثما نمو :لعاف



 رات

 كل فرامل ةمانلا هربا وذو: اهريبخ نمل اطاماذا ||
 تلم ريا له لالا نرش صعسو كلا
 روثحلإو طوقنلاو :اهب لاعلاقئاقحتا لع تفقاولل بضم ١

 ليق . تف داصمو رمالا ىف قات ن نع تارابع ل عجت عوقولاو

 قف ناكر ربخ نيكل اهاةل افا جرس )را كلالظم
 »* ميلعلا نعم ىلاعت هللا اما نم ريبخإو . برعلا ءابكح
 .ريغلاكر عشلا ةل اسن نم ةفئاطلاو ربا ثمنكم ةريبخا

 ىرتشت ةاشلا اضيا ةريبخإو . ةدحولا ىلع ةلالدلل ابلاوأ |

 دع را لوأ نم 1 فوصلاو حذف ةعاجج نيب ْ 1

 ةيشبلا 17 يي 0 وبدلا ضعب ُْت و5 0 سلا 0 ا

 هوه الا ةيناوساكل لقبا يربخحلاو . 2 هادوسلا ةبحلا|
 و

 *«كلاذب نوفضوي مغ ها يملا برخ نسكاودود ْ

 ءالا يق ةضوافملا 5 ةرب اخلاو ةيمامإلا ا 5 ةيرابخإلا 11

 ١/ هو ماهفتسالا وه يبرعلا لها دنع رابختسالاو .(ةدّلوم )|| |
 ربما ىلا مالكلا نشفخالا:يسقن هيلعو« مهلا تلطا ١
 ارا ةناف ءادنلإو يثقل و ىونلاو رمالاو رابختسالاوأ |

 ًالوا قبس امرابختسالا ليقو.لئاسلا ةلهجي اع ماهنتسالا| | ١
 كلذ راكان يعل اد اخاف مهلا وح م و

 ةينن ييربرلا لوق:ةنمو. ريظلل فالخربللو .اماهتسا] |
 ةنماثلا ةماقللا |

 0 اذهو.ةحورسلا انا
 ردسالا لغم ربما يف ليشلاو

 رابخالاوةيزحلا ديعّوخَوي دسالادل اووهو لبشلان ايا

 ارداو ءيشل اب رلعلا ةريخملاو ةريتطاو : دبا لثم

 فعلا مادالا نم ر وخلا .ةأ هر ةأرخخلا اكون 2 و ثابنلا عطنن يا 0 بازل ى ثم نك ِف 3 :تايللا] 1

 مادالا بّيط يا ثروبفم لجرو | ىتح متل من متل اوبال اق .ربولا ضيا ريدخإو كأنو ظ ا

 0 اهيف ا اك ىوادتيو ل كوت ةروخ ا هب 1 5

 ١١ | ههنك ك

 رعاشلا لوق ةنمو . هتقيقحو | |
 'ةريخم ءآدلا يف هل بيبطلا نا

 دريخأت ناسنالا لحل ف ماداات
 ةئينم تناح ناف ليلعلا اما

 ريقاقعلا ةتناخو بيبطلا هأت ا

 بّيطلا يلا لوق لوحي بلعو ٠| ربل هيرك ةرظنملا علم رالف ل اهي رباك ضيا ةرجتكاوأ | |

 زاخ

 ع ١ باوصلا و٠ ماسجالا نم م عانلا 1 را

 باوصلا ا . ءاذدلا نيس ةيرخملا 2 عار اكل كل رن وب

 7 دلل دعت نوب ةهنربذملا

 يركلا لجبل
 ماننلا عورتا 0 2 :ردتس مراح

 ا طاكضلاو ١اطارضصلا ق ةاربخلا * 2م كَ ءينلا قربخ

 ظ دفا نا ةجق ربما ماسجالا نم عانلا جنرال

 اهركذ كم دقو

 هدي( كرضارعبلاو ٠ ةبرض 2 زب ريح

 ار هحيص زيفلاو ف انيادش انقاشتةبادلاو ا قفزالا
 ناكملا زيخناو . هسفنل زب زبخا زبدحا »< زبخلا ةيعطا

 قيلذ هل | ىّرابحلا +« زبدملا وذزباخملا * نأطإو ضفخنا
 عئاصزاب م ةترح اوزاش ا 0 ةزابملا 37 ا

 | زيبخلاو ا فيو را +«ةعئابو زبخم راك

 | 0 ل رهز أطو ةياغل ابيف رولا ةراددسه 553

 | دربلا ن
 | ْن ول وشي ا 2 أهتم و٠9 يشل يهمل هاا . ةج و زللاو

 ةنم عرش ليوط قاس 3 موش ف رفالا| ةزيبخملا 2

 | ةكايوط ا[ اناز انف علاق
 عامر

 . رانلا يف ىوشتو دمت

 شرعي فتحا 0
 ابك مطنيو نجحت نوت ”ويق د زبخلا
 اي ا دوف ذ لبا يفارا يفا بسوي ةروس كيس ةنمو
 ظ زيف نا لكلا ور جرا ل كأن
 دالأ عج دنع ن اكو فيض هيلع دفو يبارعا هلأق

 0 هريخ ىي دنع زبتح

 اك
 اهتمت عضو + يذلا ل اننلإ

 قف ةدالوزبخ* هلا عنكيل نك رولا نجتماو لحل

 ةلوذأو ةلمكلا تارغلا زبخنو .هيلا ارذنعم كلذ لااتف
 زيخو . قافلا زيخ بست ةماعلاو زبخلاك اصارقا جرخب
 | كتاينتزيدكازق ]هةر مس زا ةرجشو: ميرمر روز خلا شما

 ٠ ةفيعلل] ل وأنت َّظ 1ك ا قاطي دق و٠ نسال دب

 ع

 ف جرلا نم زبغملا ع لعيب 52
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 ربخ

 لوقلا لوعفم ةلهملا نوكت مالكلا اذه مهف ًالوقم متدجو
 ضبا ةراخو اًريخ ماعطلا ربخو . يناثلا لوعفملا ب

 ”«وهر

 ارخوارإخ ربخ رخو رب ذل ءيشمل ابو هىثللا رخو 4 1

 ع 2 2 3 صح هر 22ه

 لولو: هيتقم حو هيك لَ هدو ةربختو اوفو

 .و ٠ كلع م نعل يأ 1 ا ن يدخل

 ضرالا تريح ٠ 0 ةريهيو جاك ا نابي رمالا

 اذه ت كر نيا ن

 دب 16 4 ءيشل ابو <يشلا هرب را «أهر اي رض

 داوفك لب عافم ةثأث دك ىلا | 4 وهو دانا ةلعاو

 يسأ ىف بارغ اننا هيو هك رع 00

 4 د1 ل 2 ور
 مع رج ا 8 هءرازو هرركحا ا 0

 ب

 . ةميباخلا 2 ٠ ةريخ عمي ءئ ع ا ا هربخأو ا ةروبب>
 |ورتشا مونلا ربختو 5 ةريزع اهدجو جوغلا اربخاو.“ ةدنع امأ

 ةعنكب هلع مالا ثرالفو . اهبجل |ومسغقإو اهوحذف ةاشأ

 1 اًنالفو. هتقيتحو ظ

 ا مالب «يثلاو

 ةنمو 0 0 روباخا

 َ ام

 . مر ىنعمب رمالا ر ,تخأو٠ .ربخلا 4

 نعاشلا لوقو . بشخلا رام نر وباخا

 اةروميكلا امير اراب

 رفبرط نبأ ىلع عزجت ل كناك
 كلبح نقلل نيو صورت رسما نىك الرا

 *ان اذار كوع ارارعبلا اعلا ورانا عرار
2 

 روبخ 0 نوللا ةرزغلا ا ةئيظعل | هذآ ازا ازرع |

 ةدازملا ربخلإو ٠ هردعلاو لبا ةيكد ما عقنمو عرزلاو

 عمد ْن أوءيشل أب ملعلاو اذا نبللأ ةريزغلا ةفانلاو ةمظعل |

 | ةبرجتل او ءىشل أب ملا رجا مو مو فصنلا ىلع ع عراز 3 |

 رابنخالا نا 3 را ربما قّدص لاقي .راب .خالاو أ

 ةنعارتلا دجم تل تال رابخإلا قَّدص ةدهاغملاب|
 كلل لانا انك تمارة :عومسمل انزل ديالا
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 رض وشل فادافوف ع ظلم
 ا رفا

 ئه | لبقر اهنالاةر كما
 ك0
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 | دعربشملاب ملاعلا رباخا عرفا ة 3 ا هريس |

 رباخ

 ع ديم ايشللارانلف
 00 تطمع 0 0

 راجل 3 ثمي دق و لفنلا م دا مال

 مادي لجر ل ايو

 نع ”ةرابغ وهو :املا

00 
 كلننع هب ربي ىذلا 4 ارهاظ كلذ نيكي يا كربخم اذهو

 دنع ربك او كلا ا 0 دنع كجوب 1 كلنظاب'١ انهو

 عا ليقو ٠ 4 ا ليقو ٠ كمي كولل فدارم نين + رمملا

 يثرادعبملا ىلا دنسملاوه ةاخنلا دنعو .اًتلطم ثيدحلا نم
 . اًماق ديز ناك ون لضالا يف وأ ”عفان معلا وحن لاح
 نييلكتملاو نييتطنملاو تييأ اوصالا وى نييابلا دنع ىلطي و

 هفيرعت يس اوفلتخإو . ّيواشنالا ريغلا ماتا مالكلا ىلع ن
 ليقو“ بتيلكلاو قدصلأ هيف لذدي هس ذلاوه ليقف 1

 ىلع قطنملا لها عججإو . بذكلإو قدصلا له ام وه

 ىه يأ. هتانل ينكلاك قدصلال ئ>ا

 هلئاق 5 رظنلا عطق م هيسفشب هلأ رظنل اب الع أ

 وه 2 هيفي يعل

 ىايعاب نكلو تدكلاو قادصلا: لحال ةنافررابخلا

 ارا ةنال هدفت راببعاير ال. اب داك نوكي .نا كم الئ نال ةلئاق

 قدصلا ل ه< ناكل ابذاك ن وكي نا نكم نم ةلئاق ناك

 قه و عادل طن ملوشب اذ ةلاتحا | أوديف كلدلو ةبدكلا»

 هارت 7 0 ربخلاب ماعلارب 1 ق٠ .يحصلا ب ,رعتلا

 ظ رامَخو واح جرا رج تبنت د عافلاو ةيظعل | ةدازملا

 | لودا يف هلا عقنم اًضبأ هاربخملاو . راَبَحو تاواَرِبَحو

 ءىشمأ ٍّ معلا 6 رخو

 ىرتشت ةاشلإو ءيثلاب علا ة 0

 هل 5 3 8 9-م

 .رد ارش تثبالا عاقلا 5 دبر يلا

 انيضصلاف ةيضضلاةدي رالإو :اهمومستفيو جذتف ةعاج نيب

 راك كلجال هيزنفتاانو ثايسوا رمل ب ةذخأت
 رفاسملا ليي ”ماعطو ميش نم مق امو مللاو ماعطلاو يف

 .ةسمخ وأ ةعبرا نيب كم و 0 ابيف ةعصقو ٠ هترفس

 ريما < دسالا روبحما * ربما تاذ ضرالا ةريكاو
 ملاعلاو رابتلا نجاحا راك لاو .ةاربخ جريتماب لل اعلا
 رعشلا ة و الالي هاوفأ ةالحرو تشعلاو لاح للاب

ّ 0 00 0 

 يا الوم موخو ءايبنالاو هللأ مالك نع ازارتح

 ظ



 بهذلا هي نوكي يذلا غشغلاو هيفريخالامو ريكلا| |

 ثيبخ اي كيسا لجرلل ”لتش ثميِخ ايو . اهريغو ديدخلإو |

 ةقيذملا *«ءادنلا يف الا لرعت :يالو ف ثيبخ نع لودعم وهوأ||
 لجبال موق نم اًيبسم يا ةْبيْط نوكي ال ن ١ قبقرلا يف |

 قو زرأأو دلولا .ىرم يكل د تيل لا * مهقاقرتسا| |

 فيدو 5 ل نودي ج كلذريغو سانلاوأ |

 ذوعا ثيدحلا يور هبو . اًنيفخت ثبْح لب تنكس اةروأ |
 0 000 اك غنا نا ظ

 از | نينيبخلل تاغيبخا رونلا ةروس يفو .انزلإو روجل اهب داري

 اغلا نحوي 'تئارخملا كيل” تدائيلل وبلا

 ثدجخ ىا تيبخ يشل اني برغملايف لاقو.نكغلابو
 لكيف ليعتسا مثلصالا وه اذه. ةئارلاو م مطلا هيركواأ/|
 ثيبخل ا ليقو.ىهتنا أهب ىنز اذا ةأ .ارملاب ثيخ نيو ٠ مارح |

 هتهاركث يح نم مارحلا عع. در |هركي امىللصالا يف ا ا

 ءاسنلا ةروس هي ةنمو . لالحل بيطلا لعتسي اكعراشللا| |
 لعتسو-لالكلاب مارحلا يا بيطلب ثيبخلا اولدبتنالوأ |

 اي ةرقبلا ةروس يف ةنمو ٠ لاملا نم ّيدرالاضيا تيب ١

 انجرخا امو متبسك ام تابّيط نم |وقفنا اودمآ نيذلا اهيا

 ثبخ نالف ل اةيو ٠ نوقفنت ةنم ثييخملا ومنعت الو 1
 ةفيبخلا * ريثن ٌريقف لاقي ام عابتالا ليبس ىلع د ع

 ةئيبخملا ةرجشل إو . ثئابخو تانيبخ ج ثيبخلا ثنومأ | |

 يلبضنت مما ثبخالا ذم ناشبخالا * ثوفكلإو لظنح 1
 دي اوارجتا او ره اوارهسلإو رخل اوأ طئاغلاو لوبلا |||

 راي ام وهو . ةابخ اباعحا ذختي يذلا ”ناتبحإو .ريسلاو ||

 نافبخم اي لجرلا تش يف لاقيف .ووحنو ناعن ؟ةادنلا| |

 الب ةفرعم”مسا وهو مهضعب ل اق . ةناغبفم اي ةآرملا تش يفوأ||

 حك ٍدصتل ايف رعت دق هيل دل كفو رغبرعت فرح

 يداوو .ةدسنملا ةثيخإو . ”مضلا ىلع تيب كلذلو ءادنلا |
 512000 اكلطابلا نع ة لكم 7
 200 عفا ا
 ةغيص ىلع ا ا 3 هيورب مومعلو ٠ لعفلا تزوو 1 1

 ْ اعلا راتلاوا |بصتلا مانلا ىدنب اب ضق# ملجرلاو 8

 ربخ ثيح

 ا اوه لوالاو مولعملا | مافن اموريغو دي دحلا ثبحو ل اعنلا يف عقل او لاقملا يف[
 ءايلاو,ةيرص تالف و طرش اح خملجرلا جخ

 | * قمحالاو بارضلا ريثكلا لحخلا ةاجابتما + اهعماج

 الأ جلا

 | نعو . ةردغ انالفو ؛ةنظر رتل لدنرلا يضخ
 > 5 ا

 3 ناف ريظلا 0 أود رب | 260 ٌّث ةنم واد 0 3

 || نم مدع اوي 3 امج ايلا هيج حش نم رح 7
 ااولدبا تادآب ثالغب اويبح ةلصإو٠ اودربأ يا 0

 ااناد لدفن لاذ كفرت ىرفلل داخ لعبشرلا 0 35

 كل لكلا هلل ال تيرا زنا نسما ادد
 | نم ىلوا هنال عضولا يف ةلاصا هلام بالدجا 0

 ا ا سا

 به #«تاملكلا ن ه ةهبشي أم عمي ةلع هذه 9 يبنجالا

 ُّئ 7 سلا دعب ليز ةندبو ف ترا برظصملا «ىثلا
 د ب رامشلا 3 ةواخ 2 كاف حسا د 4 ةتروف 0

 ا يني دللاب 5 ةيضغخح أ عيقب ةنمو رج 2 5-52 - ردصم يلا

 د ريك 3 لبا م نيب ف ع اوه 3 اعف ناك ةنال

 ايي ماغا ل اق راعلاراقنإ لك  ةيكما
 نطبلا ميظعلا يخرتسملا 110

 ا 8 هادا ريعبلا هسدنيخاو -
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 جم ىدنبتملا ا ال ا * دن أ بخ ج نيكر 0 لأ وأ

 ةقعما ري وشل ةايوح فاير . تايديبح

 ١ عيننملا عد ا

 ار يبا لوق ةنهو» الب ةروخو اريخ رايه 06

 (| .اذه مهف ب وقم متدجو يل 32 ل 010006 تدجو | مزأ

 | قالا ترسل دعا للا ركل وهو الا دحا نم ام يأ

 تكمل | ةلقل هلوقيف

 0 بيل ند ضغبت

 ظ ريرو . ربخلا ءانعمو رمالا ظنل ىلع مالكلا نو ملاعفا

 | مههاركي اركيق يتلا ةل الا هذه ١ ىلح نس

 ظ ةضصنا لع ُِ 106 ريخأ ١ ةإجح نوكتف. مروا لياع

 ٠ هانعمو رمالا باوج يف موزجثتوهو ||
 ىل ١ اهلاوحب مهوب ن نا كلنا كيري |

 انلا تدجو ينا ىنعملا | يف

 || يأ فود "أ رد ل راق .٠ ”تدجوأ انآ العم

 ا 0



 تكتيح

 +(قيم او باوضلا وا

 ةدصم بخ إو ٠ 1 0 ةأكلا 4 هيف نوكت نير نوب |

 رجشلا داخل ثشإو .رثكأ عتفل او تمتحماك زبر جلا عاتمإوأ

 نود ودعلا نم فدع +« ضرالا نمضماغلأو |
 سرفلا لقني نا وا لمرل اك وا سف طخ ةنال قنعلا

 هيدب نيب حواري ناوا اعيج ةرسايإو اعيمج ةنمايا
 :٠ ةعّرسلاو مو 00 16 لها دنع ببخإو

 تاّرم يناع ْنأِعَ وهو رعشلا

 2 َظ ص ىلع كك

 للطلا كنزحإو ك انف

 2 نع نيع نوكس زوجو .اضيا ليلا ضن
1 

 را لونك 0 رس
 هوس ماشا ةلايهأ ا كنع سعال

 ١ هاونكاهلك يف وا

 "مدآلا كاذينوذرب وا *مهرد آلا لام يل ام

 + | .سوقانلا كو د هييعسإ يضف و بازيلا رطقٍذةيحةلل انو

 م 5 بالا 3” عطقتم ع 1 ردكب سيخ بوثو

 رحل 0 ) دا هعا) نق ى يس ةيو٠ ةغل املا

 عانتسم شل بلا < عادلا ننلا ريفك 35كم

 ىأ لس نم ةفيرط 06 ةبشلاو ٠ يداولا ن طبو لا

 «ضرالا يف لذا بيشلا *ةباصعل اك ةق 57 وأ بام

 .بئابخ جيجداولا نطبو ل نم ةحيرشلاو يلا ةبيلا
 كطقتم ثبابخأ وثوم 72 عطقتم بئابخ# 81

 يداولا نطب بخل را ايوا لع هاكات ينال

 ليق . عضإوتو عشخ هلل لجرلا كمل تبيح

 لجل لا تبخا ل اي. تبخما يف لوزتالا تابخإلا لصإو
 هل |وروغلا دصقى ا دغاور هغأ لكم تبا دصق يأ

 نمو ساسالا يف لاق . عضاوتلإو ةنكسملا ىنعمب لوعتسا مث

 ,عوشخ لص وهو هلا اون أطا يا معر لا اوتبخازاجملا
 7 وطب 3 عيسملا فضا تاقنإو 0 تاهل |

 تابت :لغرا هلق وضزالا لو
 | هيغلا ت تيما * عضاونلا هيلو ا * توبخو
 2 نييطملاو ا

20 

 لهو ضرال اب ئطاللا لمرلا ن

 ثيخ

 ثييبخ | و ريفا

 ةأرملا لما * ًالئبخ ناك ةلتبخ لجرلا لتبخ
 سانلا :وركسلد موق هلبالا جوهالا لبلاد
 ةنهو ٠ ةيلطاحم ةينابخ و ةناج 7 ع ع 3 2

 0 1 ١
 رع 0 كك 2 نأ 9 ا اكجارا

 ةريصنقلا ٠

 نم هنا باوصلاو رصن باب نرم يدنفا مصاع ةلعجو

 دلبلاو تفازعالا يس هادو هاظيض 8 زكاذياب

 ارك د ثيبخ يذلأو هبر تدذاب ةتأبن : جري يطل

 0 ةآرماب كح" 01 ل

 لجرلا ثبخا * 2انبخ اباعحا ذختاو ١ 0 ةدردك

 انالفأ عنب >أو نقلا فك ةاقبخ اباعهكأ

 ثباختو. ثم وهف ثلا هيلا بسلنو ةدسفأو 0 لع

0 3 

 اخ كثيف ثيبخو

 "انوا فيوكا 0 ٠ نم

 ةيفاعلاو ةزئافأ 5 عاقل تأ 0 م دك ةئابخلاو

 صد وهو. ةيبعوعل ودعم ماطتكو كايحن أه اهو و

 لاقي الف. ةثيبخ أي يا تكا ضايوع او ل امش ءادبلاب

 ةمومملا 5 ًأاعفالأو  ياعملا ثم هلا * ثابخ ةالف

33 . 1 

 || ءايبنالا ةروس يف ةنمو٠ .ةتبخ عج وهو ؛ ةيدرلا لاصخماو

 . ( اطول يا ) ةانيجتو
 شاة ل ةنئو : هراكلا اتضيا تتايخناوا:: فمئابخما لمت

 ليق ٠ ثئابخملا مهلع مّرميو تابيطلا ل لمي فارعالا
 ردا تبي دما فو : ةولغرل اواي رلاك وا ريزتخمإو مدل كيل

 نيطايشلاروكذ نش ىا ليق ..كابذمإو كبثملا ماك
 ا لا ثيحلا *< ةرفا ثئابخحلا ”ءاو . مغانإو | دجضل

 قيما 01 وشيخ 3 ريكس ' يسيل ةغاابم ةغيص وهو

 ناحلاوهاعرشو .انزلاو دش راما ثيثما »< ثمبخحلا

 اف لاق. ةيكحتا والو
 ا” 1 دع دلك ةكادر ةركي اه وه 0 تايلكلا

 ١ ةساجنل | وش تف ا

 بذكلاو داقنعالا يف لطابلا لوانتي كلذو وتحت

 ٍ تذاك ىلإ (١ مودس يا) ةيرقلا



 اللا للطلاب وصمم
 ل ل مي

 ةيناربعلا يف اط سيلو ينابملا فورح نم عباسلا فرحا يس داما
 غم فاكلا 0 نومدختس لب اهب ةصاخ ةروص ةينايرسلا)
 ةئامتس نع ”ةرابع لب ني

 ىنعك ع 1 3 6 6-0 ماب هيلا 5-5 ا

 ا انكام'ةنأباحت ل اني :ةاجاح ةأباختاباحو اند
 ا :يحاح يأ ْ

 ديو لعاف مسا ةيلاخملا < ةنع هلأ أس مانيش هل عاب ١
 كَ 0 ةئاخلا * ةبولقم ةنارهاظلاو ثئاخ كل #7 ٍ

 اهزه تكرت برعلا نا الا ةيفشلا ةئيلل ضاو عاخضاأ|
 وحب نزل تو ء'”ةبانك ةيباخا تشو. . يأ 0 '

 تنب رص وا ةيواخ لخن زاجماك مهيار الف يرير#لا| |

 يف ةمس ايلا + 1 ربكلا ىدحا اهنا تلعةيباخا] |!
00 

 1 اال علا ملا ًابنخإو

 خا ج ةبيجغل ١ ةقانلا نم ع يح عضوم 1

 ال دهع كك هوارعش أ مل نم ةمخناو علا ةينبالا 5 1

 .تابنلا ضرالا هبمَحو . هوبخلا ىاردصملا ظفلب لوعفم
 بح هاما نيم جرخا لاقي .رطقلا كلا 5

 فو ) تنبلا ةابجلا + تابنلا رطملا جرخا يا ضرالا أ ا

 ٠تيبلل اهعوزلل (نونلا ميدقشب تينألا ردؤعاتلا زم ضعب 31

 ةفادلاك درا نب كتف كرو لوو طن
 اهتيب ةمزاللل ةرملاةَّبْحلإو . ضبقلإو فرغلا نم ةضبفلإو

 ضغبا نا ردب نب ناقرزأ كك نتن مث علطت ينلاو ظ
 2 وح ام هي هيلا * ةملطلا هبل "يلا سانلا

 ءيشوارمما نع هل اس يل اًميبخ هل ًابتخا لوقن برعلاوأ |
 اًناهتما ةنع هلّأسو ميش مدبب ًابخ وا زاغلإلا ليبس لعأ
 : ايابخ ج هيما هك ةقيرفا ع 0 - 8 هلأ أ

 لرانم نم نورششلاو ةضاخلا ةلزنلا رح اياب دل
 + ةيبخآلا ةهشاصباةل لابو بكا يك ةعرراوهو ري

<< 220'''' 3 '0 049 

 ءاجلأب

 0 ب 0007-7

 ؛| ىنعم وهو باغو <وخ امو ٌردصم هبا * ةيئاي ىنعملا

 .ثوصاط حمس اهيلع رن اذاف ةراغملاك اًغراف اهفوج ناك | مَ

3 

 ا

 ثا

 ثروت ورق اضيا ةيباخلاو .ةياخم جرايتخالا عضوم ا 0

 . يباخلاو فوبكلا انومس ءابطالاو . ملل | يف ةرئاغ افاوجا
 مدنا نملام اهيف نفد ياا زونكلا ةماعلا دنع بالو
 . ةأح باوصلأو طلغوهو ةلخحم اعدرلا نولونيو

 يذلا + وتلا لطف جّوزتن ل ةرّدخ نا ل

 ويا دوهشملا عيال ثيح دهشي ىتحراتسي
 عنم 5 1 . عفترأو اذن الط اخ تالا ةح

 .الخي ف ةيضوم لهل ضرالا نم طبهتملا لزنو هدنع ام
 جاه اًبايخو اخ ريل ١ تبخو . اءادخراص ”نالفو

 بحلاىثم ابو اييبخو ابَحسرفلا ٌبَحو .برطضإو
 يف ليت عاب د ىلا فيس نر
 نكات اي اع يرحل عاب
 | تيبخ لاقيف َرِإَء نزو نموهو . اًشاَشغ اًنيبخ (ءاَدخ

 لسرلا يس بح لوقت ةماعلاو ١ تَمَع تنإو لجر ١
 اذا بخت ٌضراو . ويف صوغن هامدقو ىث.م يا لحولاو

 اًريثك هيلع كس يا نالف ىلع تح لعجل وقي مع و

 5 د 0 1 2 كلل ٌّك و 5 ربع وأ بضع مالكب

 ا ل
 ةيح دهب ون نم ةسحاو: ا | انها س ,رفلأ ةيحاو

 دحإو ثباخملا ةآكنلا لاقو٠ 0 مسا ثيماذملا + جرخا

 رنالف نم يل لاقي . ربصلإو تابارفلا تو تباوخملا |.
 تابارثلل تباونلا درفمو بانا 5 ةباخا 1 ثم وخ

 باتا * هرنلا لاق اك ٌتماخلا باوصلا وا. رهصلاو
 بوث يبق نم وشو عطقنن م 0 بوت ربل 00

 فصولل لصيف ءإ ءازجاىلع التشم هنوكرابتعاب عج قالخأ

 لمإو زبرجلا عاتتملاو ر دصم بتل *اهيلا اًرظن عمجلاب
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 قح يح

 را * ىقشلا تقو ديرب اهثوض يتب دق سمثل إو يا

 . ثبخمإو ىذالا يف لثم وهو ملا نإ ناويحاو يلا ثوم ا

 2 ) يو ح عجار) جراخ ضرعب اي تومال ةنا ليفو

 اناو فئتالاو ركذلا ىلع ىلطت ةيحاو .تاوّيَحو ثايَحأ
 نوت ةناعنو ةمانكإ ٍسنج نمدحاو .اهال ةابلا اهتلخد
 برعلا ضعب نعوئح دق هنا ىلع . ثينأتللال ةدحولل هللا
 ةيح الف لاقيو . الع اًركَذ يا يح لعاّيح تيارأ

 يومح ةيحلا ىلا ةبلاو .فصول اب اههنيب قرفيف دك ذأ
 اضيا لاب سلا يقود ناجل هن يل اك
 ةيح نالفو ٠ شعن تانبو نيدقرألا ا كمال

 .ثيبخ ةيهاد يا طااواردلبلا وا ضرالا وا يداولا |
 اكرر كلتا د دو ل مو
 ةنا ليق فيس تايحنا وذو . ةبصخش ةيح ضرإو .ماعأ
 . تارا رصد تول * يما ملا نب ثرخ ناك ||
 لاو نوما + اتويحلاو ةيحمل ١ لكأيو أي مالا دشنا|
 بيطلا يلا لوق ةنمو .ةايحلا وذ ةزمه ا 2 أ

 ل1 داو كو لا بايسنا تياراملف ٌيريركلا

 .ايحأر دصم ةايجإلا * ةنباو جورسلا اهب ديرب. ةكلا |
 سرغلاوءانبلاب تاوم ضرا يف فرصنلا عرشلا فرعيفو
 لوصح ةيفوصلا دنعو . كلذريغو تسلا وا عيزلاو ا

 0 الأ ةيقلاو - ةيملالا رارنالاب اهزذنتو سفنلل ىلتلا
 ىلع هيف زاجم فو كلو تافآلا نم ةمالسلاو دانبلاو

 مطونب كولملا نوح اوناكةّيلهاجما لها ن ١ كللذو ”مصالا

 اذا مدحا نا ىتح مريغ هب نوبطاخمالو دلل عيا

 كلا لان يا ةيمتل ا ل انثرالف ليق كللملا وا ةرامالا نون
 0 يتم هيلا ليقود ةروكذملا ةيحتل ١ هل يدتسي يذلا |

 هللا نم ديل أو .اياحتو تا ج ءايحلا ن م ليقو ةويحلا

 تاّيمتلا لق امإو برغملا يف لاق . ناسحالاو ماركالا
 | | يفو ىلاعت هلل يف ةيعدالاو اياحتلا تالكن ا ءانعف هلل
 || ءاقبلا ٍليقو ةظعلا ليقو كلملا ةيغلا ليقو . وكلم
 ١ . ةاي هك للة هال كرك يباَحتلا او .مادلا

 . ١ تاذ ملا اع 0 ١ يصلل 2 ذغ ةاياحاو

 ْ ينارب هبال د ظ ةروس يف ةنمو.٠ 0 5500 تاملا ضني

 ! هجولا ةعاج كعب رياح ج مهتأمو مأي هع 2 اوس :| هلا اكانطصاو كيلذ تقراف دقو

 شوشل يأ هل قلط الف كاتيا .٠ 0 ىهو ةمايقلا مز هارب نأ ا نم ىف يييسل أ يأ

 مياستلا دنع خص 2 هي يس ليق ٠ 0 كاك انام 2١ يذلا حودملا قراف دق

 ظ .كهجو هللا حلاتيف ركذلاب ثم ةيإو ةييحلا * هيلا ةيّرقو
 | اي ل سال ةيكا قام يحمل

 تحن جل ١ قارفنأ | ٠ دا رغصم
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 ءاحلا باب <

 ابدل
 اولا

7 



 احح

| 6 5 
 ىلع رثعأب قاخ نع ةرابع وه ليقو٠ هيلع مدي و ذي |

 انهو قوتلا ىوذ قح يف ريصقنلا نع ع عنامو جبفلا| كرب

 سفنلا ضايق هاش ا خناجر ديسلا ل اقو.فورعملاوهأ |
 تايلكلا ف ل اقو .هيف مولا نم اراذخ هكرتو ةييش نلإ

 :ةارخلا يف يتلا ةحافولا نيياطسولا (ةليما كاز وهو
 شه ,ه يذلا, لولا. تديو اهب ةالابملا مدعو ئابتلا ىلعأ|

 شف ام ايلا ءاضغاو .اتلظم كل ستلا سورستلا ناس
 تيما ا ا ل | عمج وما * »< ءاضعالا ن 1 ا

 ج موقلا ةلتو برعلا نوطإ نه نطبلإو ةأرملا جرو |

 ٌيرماعلا سيق ل وق ةعمو :ةايحأ ||
 ينبع ناف مالملا رعد تلتف 1

 ليل 5 0 ةتأزز

 لصالا ىلع ٌيييحو يويح هيلا ةبسنلاو ,ةليبق مسا حو |
 ال رمالا نع حالو نيب ع يبرظو . نمايفلا فالخنإ |

 فرعي ال ””رالفو . هب ىَوانُمب ثنابن ماعلا ةيحو :تسأ ١
 وحلا فرعي ال وا ٠ لطابلا نم يما يل للا نم سا ١
 ليقو .”ينالا نمر هاظلا مالكلا ليقو . لبحلا لتف نمأأ| ١

 دقو وللا :.نم ولا وقيام معمو: تلا وم لا
 ىهو :ليفأو "له يا ةولصلا ىلع يو.وو حيفركذ ||

 ودم حو. قتلا ىلع“ ينبم رمآلا :فعم لعف مسا
 له ىو َرشع 0-50 له 2 وانك ىلإو انك لعد اله ل

 كراص.دقا ابها لع كنب كاش ن 0 لهيحوةموةضكأ
 رم لا رمع ةبخ فا اولاق 5 بيكر اب ار
 ىنعم يح نم بكرم كلذ لكيف وهو .نبعلا نوكسبأ |
 ام هيف اوفّرصت مث لصالا وهو لبتا ىنعب لهو لين ا
 اع .كساىنعب الهو عر رس نع جناليقو.تيارأ|

 او لفي 2و . يضتني ىتح نكسأو و ءركذ دع عرسأ ا ْ

 5 ذاذا مهضعب لوق ةنمو» ةعدإو د هب كيلع يانالغبأ |

 نو ونم آلم سس ج تلف اذاو. ع له ّ نوكلاصلا

 .ثحلا تلق كناكف نونت مل اذإو . اًدح تلق كناكفأ|
 ةفرعملا لع اليل د ةكرتو ةركدلا ىلع ًالياد نيوننلا اولعج|| ١
 3 تاوصالاو ّل ًاعفالإ 58 ند نوني ان عيج هلع انكو ظ 1 ٍ

 ا

 0 وشب ب رغلا ضع نأ بالطالا أ نع هيوبيس ا 35

 اوقحملا اًمرو ٠ ىلع نود اهسفنب ةيدفادم ووانعلا له ع
 . كديور اولاق 5 كلم ّخح اول انف باطخملا فاك اهب
 ةيماو. مسا ال فرحابنال بارعالا نم اه لحم ال فاكلإو
 و وَلا ضيقت ”ناومحلا *«توملا ضيةنو املا عمج
 ةينانلا ايلا تلدبأ اح سايئلإو ردصم لصالا يف
 | ام ىلا سمج وب يس مث .نبتابلا عامجال ال انئنسا ول
 هيام ضال ورع نيوتلاو ناسنال اك راح 000 4

 نشل ةع ٌلخاذ ةناف رهشل اك ثلا نود 50 <

 ماني مسج ةنأب ناويحم فوه قا وكلا ع ود "ىلا

 لربع هيلا ةباملإو انا 00 هلع نم
 غلبا ( ييردصملا ىنملاب يا ) ناوي 00

 بارطضالاو ةكردملا را نم نالَعَت ءانب هالوين

 نا يا .ايندلا يف ياو هبا يف ناومتلا تيل ىلا
 هلق ةوبحل لجعست 6و يح 4 43 0 ِقة هوي 2 عشا 4ناومتكلا

 توب

 جازم ةَوقنع 0 او 2 طش ةيفاعايدلا
 اذا آلا واول اب ةوبحلا بتكتو ٠ ةكرحلاو ٌسحلا يضتفت

 اوديق مهاريغ فلال ١ ا ءادكماوا :ةفاضفا كناك
 ىواول انا كت انه ىلعو . ريمضل | ىلا اهنوكب ةفاضالا

 رعاشلا لوق وغا

 اهليلق لقم ترا ةويح يفك
 ربهأذلثم يشيع يقابو لوزي ١

 هاوق يف فلآلابو
 هلاجرا ةنانل نير طابا كلانن هناجر دوام
 ىلا ةفاضالا لاح هي فلالاب اهباتكميضعب قلطإو

 كار :رلصلا نومك اذكمز لامي علا 9
 و وا لالحما قزرلا ةبيطلا :ويحإو . هول

 اه رماب واف دق كاقب نيمشلا ةريخو قارطقلا قولا و

 فرعلا هيلع ل دب ربظالوالاو .اهمّوقو اهّرح هاب لبقو

 ةمرلا يذ لوقو
 كيل ىلاو ليللا نابتسا الف

 رعزان ةفانح يضنن يتلا ةويح

4 



 ق4 6

 دقعإ |

 0 هددآ

 برطلا يي ٠ محا |

 ل ا ا ال -

 ”راتغل هيفو . تام دض (ئاي) ةايح اي يح

 زج لاف مطدال ياو. تاراك كلذ مدع
 نيب نع 2 نفايعو ل اذنالا ةروظ ةيساو رثكاالا وهو

 امنم يناثلا ةكرحو هيف اعمتجا دق نيلثملا نال كلذو

 .ماغدالا طرش وه كلذو ةبزال ( ةريخالا هللا ي)
 اهنال ةضراعل اكةينافللا لا ةكرح نال ٌكفلا بوق حرو
 ال ضراعلاو .رمالاو عراضملا يف دقفتو يضاملا يف دجو

 لونن اك اويَح عملا هب لوفنو: *ريظن انكف هب دبع

 ك1 ع وبأ لاق. ديدشتل ان ع موضع لاقو ١ ١ اوشخ

 ثدر ١ ناف .٠ مهشأوم ملاح تتكلم اذا موذلا ايحال امي |

_- 2 

 كم 2 يح 2 ملاح تياسوح يلاو ص تلق ممسفنأ

 ا 3

 لاق ةيحخ هايح »» نابتسا قب

 5 12 كانا عل الجاو اكل اذ او كريم ىل هلا كاس ظ
 فراح ركل كايلع ا هب ةييلع |

 انرعذ وف تلكم مْ م 4

 ىهزد نسنبلا ثت داكشما اوت اماف

 ا وا تاما لارا ا لم كرار تلا
 ةاباحم ّيصلا]ابا اياحو . اهنم اند ( ورع نم ىا) نيسنلا

 || تيا ةفلك انالفو . اهلعشإو اهايحا فل يخل اب رانلاو .ُمانغ
 .بدجلا دمر بصخ [ضرالا ورايح ةلعج ءايحارهت !ءايحأو
 نم خابسلا ريبعت وهو ةايننلا دنع تاّيملا ةايحار ةنمو
 حايرلا ل سرا يذلا هللاو ةكتالملا ةروس يف ةيلعو ٠ ضرالا
 كيفن ندرالا هب انيبحاف تيم دلع ىلا ءانتسف اح رش
 يح اهددتو صرالا فارما ًاهحنإو .روفدلا كلل لكم راج 7
 غا ايحاو .اًدوم هدو يا ةتدجحا كاقي ا؟ تاب | قع

 ح ين اهدل وى مح هما تيحاو٠ اًرهاس# ةفرص لا

 مهيشام تبيح مولع دلو اط تومي داكي ال يأ .ةيبحمو
 كيقسا ايكو .بصالا يف اوراص وا اطاح تنس>وا|

 جس منوموسي ةرقبلا ةهروس ِف >2 فو“ ماقبتساو ا ةكرت

 نوقبتسي يأ 1 ءاسن نويت“لو ةانبا نوكيذي بانعلا

 ينس و ةئم ايغساو اع ساو. ١٠«ن(يج دمفلل وحلا ُِ كس

 ْ ُْ ةنم 59١ ل عيا ايدل ةنم عنتمأإو ةنع ضيفنا نم

 كار

 3 -_-_ نا 1 هال 2

 رطملا نع بسمات ةنال أ ا تابنلا ميك ني . كيو

 ا ةضوعب امالثم برضإ نا يبخسال هللا نا ةرقبلا ةروس

 رعاشلا لوق نمو . مثتحا ةنم ىتتحإو .اهقوف أف

 ةدعب ىيلاعملا بتر عب رهداي

 جرن م ما تسر حاملا عب
: 31 8 00 
 ةناف ديرت ن هرخآو مده

232 

 يتسأ 4 هك تكد يذلا كأم

 1 اجرلا نع اهجو تراس يأ أر نأ ت تيت“ أ ]وقل ةماعلا

 ِ هع ويلقي اكليل ل والا 2 اوبلفف | ييتسأ ىفسا لصاو

 فك”سيو بهي 5 نييكاسلا ةاقملال ١ال اه وذدح ُ ايضا و

 متيسأ شنخالا ل اق. ةيانلا فلالا

 | رمان نال 0 را ١ لها ة ةغل نبني دو مغ

 (ةلكلا يف نيلالعا عاتجا عانتمال ) ةنيع نولعي ال ةمال

 . ةو.كلا دجاو يلاحلا ل اعتسالا كل الا اوفذح انو

 ةنمو٠ .لعافلا مسام ع وه كث و دولا نعم ىلع ل 0 وهو

 ءاه دعل ايامنا يأ اه كلعل ٍياحيس

 يف ةعل ! ةلحاو ءآيب ىف

 ير ةتبرضإ أمي

 قيضلا دجاو يا كرَدَص هب را دوش ةرويس ِ هياعو

 يا توبنلا ىنعم امهب داري ةناف قيضلاو يلا فالخيب
 امهيف روظنم ريغ اهمبحاص ىلا قيضلإو ةويحما ةبسن 0

 لوقو تالا نم لا جر خوخ اذ 5 لمفلا نعم ل
 رعءاشلا

 رعساو يقلك يافلب مار نا
 ٌقيض "فرط ”ءاهن مالسلا دنع

 رطمإو بصخملا ايلا *بابلا لوا يف نياحو ءاحو ياح

 تابنلا نع نانوكي اممال اًضيا هب نمسلإو مثلا ست من
 موريعلا يازلا لوف همز اج ب

 هيدا اهو اغلا ترا تلتف
 انا قرا ل دب اله فاو

 نب جرفلا كيل * نرسل او ملا يف كلبان لثم ينعب
 | |[ايحأ جرصقي دقو عابسلاو تفل فلا تاوذ

 ْ لنيقَو ؛ ةهشحنإو ةبونلا اضيا ةاي ا 5 2 ري ةحألا ف

 كاع اغا ا ند ناسنالا ىراعا 0 و اعنا وه



 نويح

 . ةكلها هللا ةناحاو. ريح, هيلع ىلا ةناحا الف ناحاوإ
 هللا ةنيحلااقي ٠ داشرلاو قيفونلا مرح ايت ٌنالف نيحتو
 .لخديل لكألا تقو رظننا نتراولا ترحتو ني

 اي 0 ةقانلا نينو ان ,> رظنن نا معلفغ نينو

 نيينساو.ل ام هدنع راص ىنعي رالف نيت لوقت ةماعلاوأ|
 0 ةماعلاو . بسانملا تيتا عّقوت اًنايهتسا لجرلا
 هل فسأ ىنعمب هيلع نييفتسإو ةعيضتسا ىنعم «يشلا نيمقسا

 ةلز زانلو نئاحلا ثوم ::احلا د« ىتهحالاو لعاف مسا ن ئاحلا ْ

 ج ةكلبم ةلزان كيسا ةنئاح مم تاز لافي . ةكلهملا
 ةناحلا «رفخلا عيب ناكم ياراجخملا ناكد نا كنا

 يف ليق .رامخلا توناحو رفخلا هيف عابب يذلا تيبلا
 لاومالل 'ةكابم انهنال كالطلا يا نيل نرم ةلعقأ |

 * تاناح ج يناحريخلل ليق ةنمو. ضارعال ةكهنمأ |
 لاق توناحا ىلا ةمسن ٌيونأحملا # تن حم يف تونادكلا
 رعاشلا

 ابل نكي ل نا بيزغلاب ايل فيكو

 دقن الو يوناحلا دنع هارد ظ
 ل ان« ىلع ةيناحما ىلا تبوسنم هيف ٌيوناحلاُةيفاريسلال اقأأ|

 + ةين 4 فورعملاو رفا عضوم انباع ضعب دنعو ةيجان
 |و كالطلا نيم * ةناحنأ ىلا ةبوسنم رفا ةيناحما

 0 > اذا .لخلا موق ة ةضسوا مالا
 عيبجل حصا "ميم تقو وارهدلا ناحإو .نيعلا تراحأ|

 ٌصخي وا راكآ وا ةنس نوكي . رصق و !لاط نامزالا
2 

 ىأ ربا جس وأ ناتحس وأ ميو عيسرو وا هس نيعبرأب

 سس ل2 22ر2 ل777 777با7ا92 222

 8 هو .ةملاو ةمايقلا م ا رةودغ لك وأ نيرهش

 ؛اه دام يي ١1 ةدمللا يضقنت 0 يا نيح ى > مهنع لَو تف

 ةرجووبا لاق هانلا هيلع اولخدا ارو

 بفطاع نم ام َنيِحَت نوفطاعلا
 ع نبا <نامز نويعطملاو

 الل تال كرم و "6 ناب نيققحلا صعب وتو

 أي 0 يفطاع نيح تال لضاللا ”ةدئاز ٠

 حا اذهو . يننلا ديك أبل نم داز مث اهنع اضوع ةيفانلا| ١

 هةيتح

 ةلوق ةنمو . نيباحا عملا عمجو نايحأ ج هيف لبق ام
 يننا حلا ىلا اًجانحم تنكَننِ

 ”بسوحأ نيباحالا ضعب يف لهجملا ىلا
 ا 2 نيب هني نيش طنا ىل اك عنو

 نيتقولا نيب !ودعاب اذإو ٠ صانم ني> تالو ص
 وربع ىضم نةيحو ديز هاج وحن ذا ىلا نيحلا اوفاضا

 ا 2 5 3 ل 6 /

 | تقولارثاىلع ورع ضم نوكيف. ديز اج ذأ نايح يا

 هذه يفو .تقولا كلذ سنن يال ديز هيف ءاج يذلا
 صاصتخالل ذا ابيلا ةفاضملا ةليلا وفد ةلاحا
 | اهيب ناكل يملي ع نمو ٠ .نيونتلاب اهنع نوضوعيو

 انيكاسا ان املا محىلع ول انلا نور نيونتلا تيبو

 نم مسالا اًضيا نبكملاو .انايحا انك لعفي ”رالف لاقي 1
 ! لوعنملا ىلع ةاحنل ١ دنع ة ىاطي دق نبح إو. ةقانالا بح

 مونيلا ُِق ةكمإل ةنيحلا تل ةنيما *نامزلا ءامسأ نم هيف

 | ةنيح ىتم ّ أمي . ةقانلا ع ند مسالا ةنيحإو : ةليللاو

 : اهبالح مك يا أهتنيح و اببلد تقو قم م ىأ كلتقان

 ْ امو. ةليللاو مولا ثي هر 1 ىل تثيو ةنييملا لكاي وهو

 ظ ا نيل لعل رجلا يا ةنيلا دع ةنيحلا ل ماغلا

 ةنيح يلا ةنايحم ناح لاقي. . نيك هوك 2

 | ةيحو . ناضلا وب رج توص مسا اطار سكب يح
 (| لخدت دقو .راحلا 4 رج اعل توص مسأ دال نكس

 ا انهم ى هي ةترجز أ اتيف امضفل ةدارأ دنع لأ اميلع

 طظفلل اسس

 | وس ع ا وع ع
 اد 59 هد زوث نب ديمح لوقو. اط قروال ضمحا

 0 559 > بلس دعب اهيلا ماللا ةكر ردح لن ء اا ضب 0 و

 | ةنل كلا نارا نينكرخت ليجيال دحإولا فرحا نال

 هله وعدل ابك الف رئجز نزو ىلع هنا يأ اهيف

 لس - ًااهيحو نآس خو لص و هلع ةكرح /

 هللا هاش نا تايسرخآ ”كح اطو . اهب تحتي اد تاك
 | ةتيسراف تابنو ليلا ةلداو ةلبيحلا 6 َج ِ ىلاعت

 ةلكيح



 كى اح

 ةبشخ [ضيا"ةفي ككاو. فيح ج ةيحانلا ةفرحلا *

 ىسنلاو ماهسلا ع 2 قف 7 ِ ةبصق 0 3 0

 * فلخ نم صيمتل | ليذ اهب عقرب بيلا ةقرامإو اهيلعأ
 3 عع - ا

 هانيد أ

 3 لد ذارأ 3 كك
 00 لوكالاو هدا 027

 ٌ 00 سني

 آو ظيلغلا سفح

 هيل طع لي روك ىضريو بضغب يذلاو

 ةيشيلاو 2

 قاحنالل لكك |
 للاخ 0 اهي قيحي هب قاخ

 ْ يف ةدئاز ةاتلاو. هديع رخال هضلا

 :مهلع بجوو مز أ رهالا 1 . كل اح كا هيف قأح و ظ

 قيجيالو ةكتلملا ةروس يو ٠ طاحاو لزن باذعلا 0 ظ

 ةدسح ةتياحم ةقاح * 0 1 هلهاب الا ةيلا ركل

 . هب قيحي ةلعج هب ةفاحإو . طاحا هب قاحإو . ةضغباو |
 قيحالو يا ةلهاب الا ةوسلا كلا ع الو خرق ةيلغو

 ناسنالا ىلع لشي امور دصم قيضا»«زخا ىلا كلا هللا |
 2ك مرتان 2 اخو

 رماج لكوي عملا اد سولار لا

 د ق ح يف رقيحلا

 طق: يف ناظقيملاو طنيحا
 5 5 ل مح يق ]يلا

 ل انخاو زتنجت اناكّيحو كين كليك لجرلاكلاح
١ 2 

 ةناكيحو ةناكيحو ىيحو ةكاي> شو كاّبحو كئاح

 ةبنضض يا ةناكيش 2 37 الا 3 _ ايا ع ةناكيحو

 .دنخاكج كتاوت وتلا فاو فوتام ككملا

 رعاشلا 5 وف كم 5 0 ل 1

 . 5 ل

 ىهن ةيشم كيل هباجر نب جو ةدسجو هيبكشم كرد

 اذا هيف هل ء هل 7 لاقي

 رمث ف مالملا كلبي سيل

 امد كلنعاكلدت اهبرقا

 كاحأ »*: تعطق ةرفشلاو هارت فيلا هيب كاحو ا

 كالا امل | كاح ىعبةكاحا اةرفشلاو فم 0

 جاع فيض عفتنا أم هيا ءاودل اب جا عام هرطوق يف جامك ف

 | ةكيح ةازما * هي: حوتحا اك اينحا هيؤكب ك انحإو هب
 كم ةزيصق ريكصالا ل6 ةكبتكا

 00 تأاحو .ريغت ل ويح ليي 0 يثلا لاح

 ال ليفاا# ةرلوم لئاح يف لمقلا كبلط اهريَغو

 ةغل ةّينلا اضيا 0 0 نم وهو ل أينحالا نم

 ار را اج رداو نطب يف عقنشملا ةلكإو لوحلا يف
 .توص مسا ٍلْيَح 8 برعلا ايا نم ليلا مو د
 جرونلا يا اهبذخي دئادعلا ”نالّيحلا *« ىزدملا وب رج ٍش
 نم عيطنلا وا ىزعملا ةعامج ليلا *«سدكلا اهب سان
 1 كاش نا مابا هداج اسر وعز او 1

 مسأ ليحألا * يواولا نم بيو ل ايتحالا نم ”مسأو
 - تاو كيم لبحأ ا وه هاّرنلا لاق . ليضفت
 م دق ليعلم تخول

 ق ل ح يف قانا

 مل 2 يفلح
 سكلا س ارلا راحت 0 ص مح

 و 2
 لا ل تعذب 0 ملا

 ةعاَسأ 0 نع يو 1

 اهنيح ناح

 ليج نع اهكلتم مدر ِي ١ ةيفرظلا ىلع ةعأاس تيبصل

 : امتوم ةعاس يا دعب رضحت ل ةعاس يف نوكي ٌيرذعلا

 الجت 117 رهدلا نم

 اهولسنا يأ دنع هوا ماللا ناىلع ضنخملا زوخو

 0 نا يأ اذنك لعفي نأ هل ناح و.تن وللا ةعاس دنع َّك 15

 ع وو كلهن الف 5 ةمداصح 0 سبب نليعلا ناح و

 لعج انيبحت ةنيح * داشرلل قفَوِب ) لجرلاو . ةنحلا يف
 اهبلحا اتقو قل لو روع 117 ْ اط لعج ةقانلاو

 ِف ةلماع نيام 3 ةنياحو ٠ دار لل ُهَنَف 0 " امالف هل هللاو . هيف

 اذا اناحنإإ هوعلا نّيحأو .ةعواس لاقي اك نيحع تقو
 ناد را“ 59 هب ماقأ ن :رلكملا# ةرالف 5 7 هيلع

: 
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 1 ناح موقلإو ”انملع عبو بأ كاي نا اطا ل اينمالا ليتسميال ةناروهشملاو ديف كاحا وتلا



 ضيح ١

 مالا ةتدلو نم سويا * نقوأ تام يأ ساح لاقأ| أ

 ةيراج 3 0 هوب 0 ازد ِهمأو هيب ,اأ لبق نم 2

 تزال ةقرفا انالفو + عرق منشن شي هدم 0 ّ ص ناعم
 # كانم ا يداولاو ٠ عرسإو شنكنا لجرلا شاحو . دعتمأ
 عزنلا ريفكلا ناشي » تعزفو ترفن ةسفنن تفتت
 ناشيحلا نوم ةناشيحلا * ةبيرلا نم روعذملا وأ

 كيس اه

 اًضيخمو اصويحو ةصيخو اصيح صيخ ةنع صاح
 هلل و رفنو داحو لدع نفح اضصاخمو ْ

 .ةبل اغو غوار ةصياعم ةصياح *اومزهما ءادعاللو اوصاحأ|
 *« صو ح يف ةصايحلا |« وبباباو يما 0 ظ

 ا لب نفي

 يعل انبم ضال روغنلا هب بدلا ص ا دي ةايححلا 3

 بَرهلاو لولو لودعكاو ديلا صير # روفنلا يف
 نم انل ام انروص ما انعزَجأ انيلع وس ميهربا ةروس فو!
 باذغلا نم بروم وا ينعم يا ٌيواضببلا لاق .صيخ |
 ىشو رارفلا ةهج ىلع لودعلا وهو صدا نم اذوخأمأ |

 دا ١بيعلاك اردصموا تيبملاك اناكم نوكي ترا
 ةلصيخملا صايخلاوأ |

 لنص حين لصتلا
 لاس اًضاخمو اضيع و اًمميح ندعم ارلا تحاخ

1 | 

 اح توا يعم ىلع 0 06 كا اذالعتس 1 أ

 ل قاحلا نع يفاكتف اهيف ريمخال ىف ا ١ دماوب ا ىرجتأ | ْ

 اتناول ثانول 1 ةصتخم اهنال كمه دأبلا ىلع ء ىنعملا ةلالدب أ

 ب راج تت و دولا ىعم ىلع لعاف مسأ تاعج ١ ذا لمتسيإ 1

 ةقباطمل ةآنلا ا_.نولتف رييخلا ةنيضنملا تاقتشملا سرمأ

 لوالا ناريغ. ةضئا و نمنح يو اهحر نم مدلل

 ال اي راها ةق 2 لائيف. مف 20 ةسابأ كلما دول ريضلا 0

 2 9 َق' ١ اطكاهرت ءالطن س

 سيقلا ءر
 الكا ةضئاح مويلا كلا :هوأ ١

 ءا لوق كلذ نمو .اهوحنوأ||
 عضرمو ”تقرط لق 0 كللتم ا

 لوح مام يذ نع اهتيطاف

 دال

 ةاودلا يف اًرغلم رخآلا لوقو
 مهخذ دعب اهدالوا يضر

 راع دعم كل اف بلت اط

 ا مي كلا وما لمنال هلي رك او

 ١ أ تت لدق 5غ ارا ارملأ 52 ُْ اهعماج ةيراككاو

 .٠ ضناولا لعنت ا 4 تلعفو ةولصلا 08 مدع 1

 ظ ناليس ع كيقسال واتح ع ها سا ج رمل شاب - ِي

 ١ 2 0 ف رنلا ليبس ىلع 1 ضيا نمد ل مدلا

 3 د ١/ ءايلوالل ل افيوا١ تف

 هه كل 37 ةضئاح مسج ضن اوحاو ضئاح عج صرخ

 ةضغني مد عرشلا قو قاليملاو مدلا جورخ“ ةغللا ُْ

 ضرخحو ٠ سايالا غلبت موا -_ ال غلاب أر هأ حر

 ضيتح كل 5 ةبونأ ا ل ازغلا مدك ةنم لي ليش روسل ١

 | | ةضيعلإو . ضيا مد تاعفد نر. ةدحاولا ةعفدلإو

 ٠ هانا ضولا قه املأ أ رينعالا ةقراو ةنم مسالا ٠

ضريح ج ةضوخلا نمرذفا
 دنعو . تت داضنم ةضاهتس“ل ا« 

0-0 

 ٍضيح ريغ صوصن# عضوم نمر ءد جورخوأ مد ءاهغنلا
 مست

 مد اهنمو ٠ ةريغصلاو ةصي رملاو ةنست الإ مد اتوا 7

 ع مايا ةرشع نى ١ 2 ١ مايأ ةفلث ن نم لف اررلياا وار

 ا ةدصتو مسا ضِلاو . 37 ْف نوعلر 1 نءمو صيح كك

 ضل ناكمو
 نر. ختنإو هداج مووت اً طيح سرنلا طاح

 0 نتي 0 ماعطو ٠ ل ءاف مس ١ طئاما د طا كوك

 |١١ يدخن :عو ىدابأ ردا لا كل ا نطبلا ةنم

 ءامل اب 0 وصلا لكلا نا ||( طباح يتا) ةدحوملا

 (طناح يا )نسل هي :اذكأو

 را لع يع لاقل وة ول 0 ه7 اس و
 وو وهو. حالنلا ىلع

 | رودلا ةروس قو. مظو راج ارح فيجي هيلع فاح

 ليا

 نحو ركَنلاو راطإو لظاإو روجلا فيلا * ةفاح
 ذا اعكاو. ل و قا 0 ا

4/5 

 ا 9 كلقو | لب هل ةهاوسرو مهلع هلأ تاليف 0 را نوفاخ ما م

1 01 
 |١١ دعمك «قكويح|ون نم يأ ه هقيح 3 نم ةصقنت هن 6 *نوملاظلا ا



 .ق و كن م نقاب رماح لجرو . كدوااةهيانكانكو

 ّيربرحا لوق ةنمو
 ةناجتاو رقفلا دباكأ ارئاب ارتاح ينترداغو

 دبع ةاكيببلاف يس اريحا رشاد كوم ادا

 8 تناحو ١ ىار 2 رس ف قاك ”رصقو ىحاوا ةرياظطولا

 يو ريب ريح يف ةنإو :ىّرأ ار يا ىَرأ ام َرْيَحَو ىَرأ
 ريح او .لهالاو لام اوم ريغك او ذا روحا راح

 درا ةارملا*«رهدلا ة دم يارهد ريح هيتأ هال ا

 ناربلا*مالظلا ةفينكلا ةليللاو ناريتحلا ثّتكوم ىَربتملا

 ِي :واضيبلا ل ق٠ ناريح ض راك ُِ نيطايشلا هت ”ورتسأ

 تند .ةلحم لك ةراا * قيرطلا نع ًالاض اري لأ
 يراجلا 3 تاراح ج نالف ةراح ِف هراد 3 ايف اطزانم

 ديما شي ّىراح هكا ذل كدت و وا ىلا ةيسنأ

 كسا يف وا احلا رسكت ةّماعلاو . ”ردصم ةريحلا *رهدلا

 ٠ ةلقبم ةًرضفم يا ةريح ضرالا تجيصإو .راح نم
 - بلي وذ ةقيكلا كرة دابر وباشم ىف هلع رولا
 اوتث معاكس ايلا ريغ ىلع ٌيراحو سايقلا ىلع يريح

 1 الق 43 ةوكلاو ةريحلا نآات راو .اَنل 1 وبْلقَف 3 ملا

 ىلع ةورجا مهاريغو اولا ةلص|و زيحلا يف لصح لجرلاربت
 تانبنموهو ديس عمج يف دايسا إىل اق امل احلا يف هظفل
 اع كوبسار رنالفل دلبلاو . توات ةيحلا ت رو :داولل
 عصي يف راح !و:ر اها ر جزا توص مسا زب> *اهطبضو

 زيتلا *زو حيف زيبا *ءيشلا يفليطتسملا طاق

 ْ اقوا وارخا نو د ناكميف رصخنل او ازيا يف لصاحاوه
 اما زيقملا ليقو . ةيسحلا ةراشالل ةيعبتلاب وا تاذلاب
 نا امإو . مسجإو ةروصل اك لالقتسال أب اري نوكي نا

 ىلا ة ةلواد ليت لع اما ةينيعل اب ازبقم < روكي

 يفو .ىلويطاكويف ريغلا لو > ليبس ىلع وانضارفالا#

 ل أتنل افرح ل هرب د ماكموب وب نمو ل افنالأ ةروس

 لئفتمال لعيقتم زي نزوو . ازاحخضت يل رةّيف ىلا ارحم وا
 1 أ كيوم نا نال ووك اكل الاب
 | نوو يدلأ ديلا ن نم ذيع ون“ ؟ زيا ظنل ىلع ءاياج

 ىلا بوسنملا ٌيرحلا *: برعلا كولم لزنم تناكبنال
 ديدي وهبنا يري وار حلا رك اال انا كةرنقلا
 يدعم هل اًهيبغت ةنكاس اهنيفختب رهد ْيِرَحو امييف ةايلا
 اينلا ىلع ةحوتفم ضيا اهنينختب رهد يريحو برك
 نحو لوعنم مسا ريا * مغلار بلا * رهدلا ةّدم ىا

 اي 227 ريما ثن 06 : 8 » ىتيسوملا ناكملا نم

 قيرطلإو لءافمساريقسسملاو.نيبّجملا حالطصا يف ةرايسلا
 يبا

 و
 9ك جدعرع ءاشلال اق. .ةقوسل عر لس مل ددرتم ليغ

 مرطع رذقلاب ؛ ةباكا <ر 5

 * د ةبوص ربزخر يفتسم نم
 ةكوبلا ةنفجلا

 «دض اًديور وا انيدش اهفاس اًزبح اهزيحي لبالازاح

 ملا
 ةذنم نبا ىرديالو ةزافم هم ضرع يي ذخأي يذلا 3

- 

 نرخ ثمنوم ةريوقن- 1و سلا ى

 يبن :ما بيطلا يلا لوق نمو . دوعي داع
 يع تأ يذلا ديعلا ىلا 5

 ادعو ضخ كك و ىف هن كيعو

 0 وأ نوبزيلا روبزيحلا

 أ
 ا” ا همام دج نابع كالا نئاح 3 9 2م هرم 5 حم 5

 | . مكاله اند لوهجملا ىلع مهسيحح سيحو ٠ ةلتف لبحلاو

 0 ردو تيان دمانلا تاع منا اج نيا داعو

 000 أ ٠ نا ةلصا| س

 7 ًالجر ناو ١ كلذ للفم جاعدجو نالجرلا| نب

 ا اكل يكل ماقو رخآ ةكاقف كح ف

 جّوزت الجر نا ١ ةلصا لهو: 11 محلا داع ريالا

 ناك ىلا تداع مم ند أهباتتساف ة ةرهأ ع ها

 الوحف لخلل لافقف هيل هيله

 2 مه ال و

 اديدش كلديو نمت“ طفإو نمسب علو ياعم

 اا 3” ةرابعلا ه:قفاوأ ع

 قيس كييف لوج او هاون ةيماودلل م 0

 لكلا ةنمو لبق . كلا ريغلا ٌمدرلا رمالا ضيا سن
 ظ را طقس لون للا. 3 كسا ا 1



 ايلاطإإ يس فسح ىلا

 اعنال باهشل اكةيب امن ظ
 بهذا وفكر ةف 000 ىلا اهتفاضا كلذ نمردنإو ا

 يوعي ثيح ىلا وأ ال>ر تقلا ثيح ىلا يا ثيح ىلا |

 ىلا ثيح فاضا نمو مَمَج نبا تل اوبا لاق .بّئذلا|
 ا تيار ماه تنبا لااقو . اهيرعا درفملا
 ةفب عل اط لوتس ةشميح ىرت اما نيطباضلا

 ليس 3 يح كيسأ ليهس فرو اهضو لب 0 ضنخو

 ةفاكلا اننيعا مرا 50 . ربخا 52 دوج

 رعاشلا لوقكنيلعفلا تمزجو طرغلا ىنعم تتيض
 هللا كلردقي تف اهفيح ا

 نامزال رباغةيساَحاجلا ْ ٠ ٠
 نايىلع نب 1 زال اهدورو ىلع ءليلد تببلا اذه فوأ|

 ة اًداجن هللا كل رذقي اًوقتسم كيعس ناكىتم ىعملا|| 5

 قابلا كنامزأ |
 د احا جاوحأب جوي جوحأ نعي اه عم جا اح

 هلك | تجاحأو لضالا لع ءاجايحا صرالاتح
 ند ثنو كوشلا جاحما ؟جاحملا تنبنا لالعالاب
 املأ ١١ هلا تبيلقف و وريغصت لي ذك 2 ةلصأ

 ةسفن جان و مالكا ف نمش ةييح لج .رلا يح رج

 ادي :واناديح و وح ديت و ريع و قيرطلا نع داح

 ثيوح كان

 |١ *ةئاخ وف ل طو ةنع لام ةدودحتو دصواخوع
 ةعضو «ىثلإو . ادويح هيف لعن هدق اًديبحتر سلا ديح|

 ةئاعلإو. ةباج اًدايحوو ةدياحم ةدياحو . (ةنلوم) اًباجأ
 لاقي .نبللا نم بخشل اوا هينا دايما «ةدياحتلوقثأ|

 يريح طوقو .نبللا نم ابث وا ميش يا اًدايَح كرت ام

 ةيهادلل ٌباطخ لصالا ثوهو. ةدوديحلاب م دايح ش

 .طاسإلا كرتو ل ازتعال اب موي بطاخم لكل ل معتسا ثأ|
 اهوحنو دايو رداكرسكلا ىلع قبس م1 *دصم ٍدايحوأ |

 هضم ديا ةيةنلطملا ةلوعتفملا لع للا بزيصنمورل ١

 رول لكو عاج ماك

 .ناريحو ناروحج نائتسيلإو نطل !ناكملإو راطمالا ءام اع ْ صخاش 0 لبا نمو .٠ ءيشلا يجاوز نم صخت امو 1 1

 ريح

 يق ةدقعلاو جاج وعالا ةزي دش

 نم باجلاو ردد ٍنرق هون لكو لعَولا نرق

 ظ ادانحأو ةدند ج (ةدآو ه) ةعاسلا برقعو ء ءيثلك

 ْ عرأ نيرزاج 5 اق. ديحو

 الواحش نيل رثملا ايلا انثعإ

 اهدومح ماح ف يىو و اهالزني ْك

 نوملعتي ةفهك هيف نملا يف لبج روح وارّوقوا -
 بعلب نآأو ماعطلا دا .٠ روحة ماكر جلاوب

 | ثاجو.ل انخلا ةيغم ىديحلا * ةجورخرسعيف ةاشلا دلو

 د5ذم فصوي لو. ًطاشن ِهَلَظ نع ديحي هيسا ىَديَ
 نع ىصخملا نم داح ام ناديا *ةريغ لعَف ىلع ظفلب
 ا ةدتعلاو ءوس ة رظن وردصم ةديحلا «ريسلا ُِ ةبادلا عوق

 | ةلورم ديلا 2 اتاك وللا رع ِ

 هيلا داحي عضوملاو ٌردصم ديلا فيس
 رد حيف ةتاوخاور ديح

 لد جيف ناديا

 يذ ح يف ناوديحلا
 رن اناربجو اريح و اربجو :ةحراح لدا راج

 لو قيرطلا نع ّلض اضيا راحو . هيلع يشغف ءيشلا ىلا
 .يرجي فيكي ردبال ةناك ددرت هاليأ راح 2 ل لقي

 ريغ ةريح# باوصلا هج : ردب مل ورما يف لجرلا راحو

 هاما 0 ةريجما يف عقوو راح ريغ ريت .ةريحلا يف ةعقوا
 ذخا دلال داما ءالمأب ناكملاو٠ . عتجأو 3

 . ةيج ىلا 2 مب باج |و دعا لكم

 3 ةراخم ١لجرلا راع ق٠ ل 2 تّلتما

 بارشلار يقسو .ريحت ىنع؟ءملاب ناككلو بابغلا راختسإو

 جاجا لاق .غيسُأ لوهجلا ىلع
 ارييقسا اذا عرج م خمسأ

 اربرخ اهفاوجا هي ةاملل
 ليسمويلا بيسي ضوحو املا عيشجمو لعاف مسا راحل

 ! : ىد م اكر يخ

 ال



 5 2 َث --5

 ل أنه 39٠ 21 هاللأ سواج ثيح ىنعملا ناك ريمالا ىه 5٠ :ًانرزت نب 3 | ةاَّكَف ا اك 3 0 ارلا 0 537 :

 يف لصالا وه يذلا نوكسلا ىلع ةآنب ملا اهيف لصالان 1 زهشل | ةنوبقلب كلذلو ةمنقلا نار 1 قانف لهلاو

 كير بجوف نيكل ١١ ةاقنلا نود لاح امنإو .ءانبلا لاق .ءاعمالا نمضبغنا يا ىوحت ام ةايواحا ل

 نو . نكاسلا كيرحت يف لصالا وهرسكلإو اهرخآ رعاشلا
 2 و٠ اهاي | اغعابماب دنع ىلع كج انه رعي نم ب هرعلا هاي واح ُِق كفا قيقن هك

 زيشلا لوق ةنمو. ا ناموا قوتك دقي هاك 41 رسراتعلا قيقن وأ يعافالا قيقتن

 همر ذآ

 هي درافلا ربع | ةايواحإو يواحلا ثنوم ةيواحلا * و اوحو تاقآي واح ج

 قريج عم تلخمايآل ايقس | ةيقلحلا ءاجثل | فورح نم أعلا + واوحو تاب واح َج

 احارفا مهم انيل ايل تناك اواو :توصلا ا + بابلا لوا يف تدك ذرةقاو
 نو يظر فادح ١ م 3 ةوحأ جربولا نم فو ةينادتلا ت لا ةءاج

 املي دال حرق نكح م | *ريغصلا ضولإو قاقتسا دعب كلل املا ٌيَوَحلا#توصلا
 "ا رك هلق و عيل ناك ينل امرلا ف يلا ميت لك ةرادعبساو روعلطا تءالظو خيوتملا تهم يونا |

 مهما نب "يلع ا نوكتال ةيوحلا نا ريغ يوَسلا ةلثمو ريعبلا مانس لوح

 رسجلاو ةفاصرلا نيب ىلا نويع | ريمعلاف .ايإوح جاهريغل نوكت دق ةيوسلإو ل اهلالا

 يرداالو يردا ثيح نم ىوطأ يلع : ايانلبا ايلغ اباو هللا تسار 0 موب ما بهو 0

 اددتلا لونك لفدل بدم دقو نوح نيرا طربالا نيادل 550 هسفشب 00

 انناكدنه نإ وز ئدل 1 و هييك دن 7 هنزح موي هن“ ناعنلا كلملا ين

 ناكملا سفن عي ىلاعت .ةناونعملا ناف .ةنل اسبر لعجي ثيح | بهذف اياوحملا ىلع ايانلاد بعل انفولعتب ,رمافموبلا كلذ
 ايطانز .ناكلا يف اًنيشال هيلا هنل اسر هب جول قوتنملا ةاوجملا ىلا *؟الَتم ةلوق

 لعفا نالت ]ماب الزغأمو هيأ ءالولدم اف فو ذحم 0 تت 50 اهيف لاقيو ناكم فرظ يح

 رلاعب مضعب هلو هلو اذتو 4 4 0 فيلا لأ ضننلا و تاياغلاب اط ابيِنفُت 0 ىلع ة ةينيه 5 حج يفثو

 . كل ام نبال اًقالخ إل امنا عقئ الو . وب بصنلا زاجاف | ىتعمال ظفل ةفاضالا نع تعطق اذا اهوحنو تاهجلا
 لاقيف ةيلعف وا تناك ةّيمسا .ةامج ىلا ةفاضالا مزلتو | . اننحتو انقوف يا تحت ضرالاو ”قوف ةامدلا كلوتك
 ريخ ريمالا سلج ثيحو 0 وبل اجريمالا كييوح تل : ةلوحلا ىلا ةفاضالا مزات ثريح قانوكدلل هيبشنلا ةجوو

 .درنملاىلا اهتفاضا ثردنو.. .رثكأ يل ةيلعنلا ا ىلا هتفاضا نا | كوبسلار دصملاهمل فاضن ةقيقحلا يف منال ةفاضاالكشو
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 001 1 7 تاج لبق اذاف .اهسننب اهيلا ال ةلزملا نم | ناكو «لمؤتيل ا ءانحاف ام خ ز اكو: ظازقب ةدجوأف

 3 ايتدكك نك صفخ 0 : ةيف يفرظلا لع بصل ل ُِف اه ب عض 0 تاينلا ميثم ىشح ءاسكو ءاعمالا ند ىوَخ 7 5

 ||| ىلع تبت دقو . ةفاضم ريغ اهناكف ظفللا يف روكدم ريغ| ةناف ئراَمل | انيس نب هللا دبع نب نسما "لع وبا نيشلا

 ١ اردكلا ىلعو ٠ ف ةرظلا |رزغسي يب أ | ةكرملا وه ةنال جنتل معلا قدك ةريدتكا هلت 6 ا دازو ةعانبشلا هذهب ىننعأ

 0 و عل [كفدامورطلا ملوفكيلاب وأ | ىس نم بّرضُي لئموهو 1 ارحل ىلع اينما لوق ةنموأ

 0 معا لاو ّيسرافلا يلع 5 اقافو هةر عقل دقو هل 13 5 اديع نأ ا 01 دفو نم هيف 2



2 

 رولبلا ةموحإو . تاموح ج هلو> نوموح نارفالا نال

 01 ُِي رموتلا ندع

 ع حي سيسمو لا -سموجح

 قاحنإلل ةدئاز واولاو 2 لح ةلموحلجرلاَلمْوَح

 ةلوا ءيش لك نم نمو يفاصلا ليسلا لموتملا + ءعابرل اب

 ٍضرال“ 1 0 أم ةرث نم دوشالا باع ١

 01 هربا اهيف:لوتي يشل فو ترفل دالي

 لزنمو كح ئركو 3 ركب افق

 لموحن لوخدلا نيب ىوللا طقسب 7

 بدا اهديتت ةيلك ا كراكتدزعلا نموارمل“ ارا
 دش نم اهبَذ لكأت تناكف اهعطتالو مر تيبلا
 لير . عّوجأ لاقي لثملا اهب برضف ٠ عوججلا

 كلمو 31 ا نوح - نوح

 نس نجح اذ ردو -سنوح

 ب | * ةّوح هب ناك( واو ) ىوح حي *يثلا يِوح
 ىّوَوَحا و ةاوو>ا ىَووحار و ”اوبوحا ينل ىو حار
 تيؤوجأو ضرالا تواونإ و. يوح ىنعم وحل ١
 ال رالف نولاوقي .. ونا: للاواني سلا ب تعدل

 ل قو. خلا نب كيلا ترعبال للان 7

 نأ. تلذ لوفن .اهسبح ُدللاو لبالا قوس ُوَحما م. ضعب
 ةيسآلا لمتسي داكيال اذهو .ةنطفلا ةنع يننتو ةلهج-ت ||
 يلال ُوَلل ابو مَن واب اودارا لاق 'يئاديملا نعو.يننلا| |

 يناثلابو وحلا لوال اب داري ليقو . هنه نم هذه فرعي ال

 .مللا نم يلا فرعي ال لوقي نم برعلا نمو ..لطابلا
 100 ىروخألا نون ةلولا * ياي حي ركام

 ةلحاو ١!كشنلل نول هنشن ضر 1 ”ةفصال لقيت اح

 * هتيبب قصال يأ ةاوح لج لاقي امو. ةءاّوح

 وول ا دافسملا ىلا اةزمج اذا ؛ةريصتملا خللا دال ل1
 ةسوا. فلا ف ةرمبو د ناطق كيب كلا كمل
 يننثلا ناليغ لوف

 نعل ةوح اهتفَش يف هليل
 بنش اهباينا فو ثاثللا فو

 يوح

 اضيا ىوحالاو . 0 ع ةارمإو كسوحا لجر

 0 اءوحا دينو مخ ةدعل اداو اك ىلا براضلا تابنلا

 أ طا ريغصلو ٠ .ةينضاوأ داو هس ةترضخ طلاخ كل

 لاقو . دوسأ ريغصت ل يل لاقن . دغل يف ويح

 || ىه اذه هيوبيس لاق. ماغدالاو بقلب رد سف

 نوكس عم ءايلإو واولا عاتجا نال ) باوصلإو سايب
 | ةةلصالا ليلا غدتف هاي واولا بلق يضتتي امهم ةقباسلا
 ةداك ةتذيوا يأ يف اكواولا نع ةباقملا يلا يف

 | لعاو ( فرصلا لع يف رتل اك يومرم ةلصا ا
 | اي اهنم ىلوألا تاكاي ثالغب ا َّأ يف لصالا نأ

 | ىلعو .2ي ناتبلقنملا ةم او ةنيع !انلإو ةينانلاو ريغصتلا
 : رشا يضقلا ةريخالا هايل فدعا هريغصت يق |إوزاجا كلذ

 ىلع ءابلا ةرسك نوكنت . ةنورتم اهب حأ .ل ايف نمي

وعلا نيونت اه قحاللا فتيوعتلاو ١ ةيئانب لوالا
 3 ض

 نكيل |

 لولا وأ اهيّولن يا اهّوحغ ة لا 4 ةنمو لييق ٠ هزرحأو

 تعم ةحإو -ضادنسإو نضع! هانلا ىوقو

 ءاونحا هيلع ى وثحأ لق ةاوتحأو

 مالك نم 6 راك رانا نع "يان وبلا

 | تناكنا دعب ةعانصلا هذه يف بتكنم لواوه يذلا

 لقا قلوب اوكا ٍفلسنع اثلخ اهنوثراوتي سوم
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 اليو ديلا زبكبا أ لاقيف نيونتلاب امع ضّوعتو

 ظ نيون اط قحاللا نع ىتخا و 0 ارعأ يناثلا ىلع انيك

 ١ هكلمو ةعجح م م 0 هيو 2 هأوح

 ا تيّوح لوقت ةماعلاو 2 6 يف ب هير كد عمو ٠ امايح

 | .ةضبق ةيوحت مارح م ءاهدلاب ةيلع تأئح ىنعو لجرأا

 | .ردعتم "مز ةضبق «ينلا هتوشم كولن ترادتسإو

 0 يواحلا * ”هزرحأو © هةريعجح

 . اني وه بل ١١ ناش اتي كلينر نمل اهني نوح ؤيبالو

 | | يذلاو ةجرفتلل اهلحي يذلا هيلا بحاصو لعاق مسا
 ||| نب روع زيشلا ةعج بطلا يس لوط بباتكو .اههقرب

ل اجل ضانلا اهذخا ةقّرفتم بفعصرم يزارلا يركز
 | سوني

 | سديلفا تب طارقب



 لوح

 للا 0 5 1 2 لافتا ظ

 3 أقتنالا وه نيئدحلا دنع ليو و و . 8 ايتحالا ليغ و ظ

 و نينا دنعو. رخام انسا لآ ثمي د4 دانسا نم

 ةلاقتنا وا رخآ_جرب لوا ىلا_جرب رخآ نم بكوكلا|

 ه دودعملا لقن نيبساحلا دنع ددعلا ليوحتو . اةلطم

 ا ليوتك هينمق رابيغل نود نمرخآ مسأ ىلا مسا ا

 ةفرص ه دنعرسكلا لبوحتو .سكعل ابو الثم تارابلا ىلا
 سادسالا ىلا فصنلا ليوقكر خآ_جرخم ىلا 6- نم ٌ

 بيصنو ًالوح <طخت نا ضرالا ليواحتو ٠ ليواخت ج ظ

 . | ءآدرلا ليوحتو لبوحت مدرفم . هب ىوقتتف كلذب
 رظنلا ةدوجو قّذحلا ل احنإَو . لامثلا ىلع نيا 0
 ساقنلاو رظلا 5-55 مالا هقول رداد |

 سا ةعارووبج ىلا ارملة ند ل
 هةجو نع لع ام مالكلا نمو . هجو لكن م داسفلا
 لاا ماو د طوق ةنمو. نكمحريغ ل طاب لكيف ليسا ظ

 يبننملا بيطلا يبا لوق يف لاو .لاحلا ن
 اكوام ى 1 نيذلا يف كن ا

 لاحم يف ٌريقتسم كناك

 ةلءاطإو تةرضتلا ةقد 1 ةردقلاورظنلا ةدوجْو قدحلا|
 بالودلا ضيا | يو .لواحتو لاحم ج ةهظعلا ةركبلاو

 توملا لاقي. ةليحا وا ها "يهم سم دصم وهو ظ

 . ير ل ةااعال نولعتسيو .٠ ةنم ةلام ال تا ظ

 برعلا بيطخ يدايالا ةدعاس نت سف لوق هيلعو ْ

 ككل ورا امل ا ا تا

 ناكر ضاضالا نتا” اهؤض قوق كارو

 رباغ نيضاملا نم الو "يلا يضاملا عجربال

 أ 2ع - - 3 تس ||

 ضرالا جيرتسن يكل عّرزتال ةنسو ةنس عّرزت يارخأ ظ

 ا ةلاطإو .ٌصاخلا ىلع ماعلا قالطا بناب نم وعملا هب دارا |

 | ديال يل ةنم ةلاعمال ل اقيو .راقلإو ريظلا ةلمساو اًضيا|
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 رئاصموفلا راض ثيح 5 اوعالل 0 تنقيأ

 لوح بلع ىلا وصلا لِوْلاو  ةليحلا اورككا وذ لاتشإو أل
 507 سلا عربغ ءالوق ةئمو|

 هو تقرط دق ىلبَح كلذ

 لوم عاق يذ ن نع أهم طاف

 لاول ابواكقار :أ اركذ تدلو ينل |قونلا نملوملإو
 ْ اليأتا ىونلا وم: لاؤوملاو .لاخخلا ريثكلا لاولإو
 ةيراجنتا اهالخ تدلو يلا ةاسنلا نمليشإو .لوخملاو ْ

 .لوحم ةقانك ليم ؛ ةقانو .تدكعولا

 رداع لوق ةنمو . مودعملاو نكمملا 1
 ةفلث ليهسملا ن

 نول لاو ةاقنعلاو لوغلا
 | .”رآلم عا ليغسم آنا لاقي. نالملا اضيا ليهشسملاو

 | نم ةل اهقسملاو ةاييقسملاو . لاجلا مالكلا نم ليتسملاو ان
 | ًالاو->اواًآالوح تكرتيتل ١ ضرالانم 5 . ةجوعملا يسفلا

 | ىنعملا لصاو . جوعم اهقاس فرط يا "2 |قسم لجرو ٠
 ةنم "عرفتم يفاعملا يقابو لاقتنالاو ريغنلا ةّداملا هذه يف

 اكوا للانبالا ةوتالو لوخالل اق ةنلوحخ لوح

 ضيفن ليخملإو

 | تنقيا

 كانه اًضيارك دولا *ق لح يفركُذ
 رود اناموحو اًموَح موح ءيثلا ىلع ٌرِيطلا ماح
 ا لبالا تماحو. يشمل الو> ةريغو ناسنالا 0ك كا

 1 ووح 5 امايح و و كد ىلع ول 5 ٠ تشطع

 || لعاف مسا احلا «مادتسا رمالا يف مح * ةمار اًنامّوَحو
 ش آم لوح موحي يذلا نافطعلا اضبا ماحلإو . مّوَح ج
 * اعاح ناشظع لكراص قح ةلاعتسا راك مث ةلصا انه

 موحو ٌعاوح لباو . مّوحو ٌعاوح َج عال اهني ةمئاح

 لبالا نم ضل ١ عيطتلاو 2 دق موتا 3 قتاظع يأ

 *سارلا يف رودت ينل ارخماءوتمإو .ثحال وا فلالا ىلا ٠
 . نيماوحو ناموح ج داقنملا ظيلغلا ناكملا ةناموكحلا

 م حفر كذ دقو .نامْوَح ج تابن اضيا ةناموملاو

 وريغو لاتقلاو سرا اهنوحو ٠ ةّرملا ةموح 7

 | ساس عضوم نوميساو ديل : د تل 3 اتنلا . 7 ٠١ هيب ص 3 منكما



 لوح ٌ
َ 1 

 سس

 و اذا دلولا سار ىلع جرخب يذلا اة
 01 فرص ن .رال ل + ايلا ىف

 0 نالوح نم اذه ل افي ةنمو٠ تل

 الك بع نأ مزاول نم كلذ 80 هبئارغو هبئاع نم يأ

 ّة ةّوفلأو قى ةرصتلا لع ةر دفلإو رظنلا ةدوحو قدا ةلوجحا

 ةلوحاو . سرفلا رهظرىلع ةكوتسالاو بالقنالاو لحتلاو
 انهو لايهتمل ديدع ةلوخت لحرو لوك جبجتلا

 ركدملارمالا اضيا ةلوتإو .هيئاجعنم يارهدلا ةلوْح نم
 00 ل اينحالا ديدشلا ةلّوحاو لرد حافلا

 ضشيكلاركملا 0 ضأ لو 3 لايتحالا ديدشلا

 ىذ نم 50 هلع الام 0 | *لواَو هل باوصلا

 9 يلوا تمتوم 3 وتلا + ةيلاوح ب رو

 ا 2 |و.تاّيِ وح

 قا ربا ةعبزا ىف اهنق ةدحارلا ظني ناكتينرملا |
 اف ٠ رهشأ ةعبرا ب هباحصا ىلع اهضرعيو رهشا ةعبرا ف |

 اي كلذ دب تقف 0 ابيلع

 0 مره 1 ع يي ١١ ةد تل اعرضوت ةروهشملا 5

 لوقي اهنح يرملا ننس

 او ناكث يح ”مولم ليختلا نا

 م ره هنالع ىلع داوجلا 5

 ةلئان كيطعي يذلا داو لا وه

 مطظيف انامل لظيو ١ و رفع

 0 موي 105 مانا نأو

 مرحالو يلام ٌبئاغال لوقب
 ابيف لوقي فا ١ ةديصقلا اهتموأ
 الج وأ 0 ويش وأ يع -هرالث ةعطقم لا نأو ْش

 وبري عاةل اسر ف نطق ًرسرر ناو ةسفسلا
 *تيبلا انهىلع داز امي ءرعشالا ىسوم يلا ىلا باطما ||

 رود ءالا ليوحغير يصبلاو لوح /5ل اينحالا ديدشلاُة لولا | 1

 لوح نالف لاقي .رخآ يف ذفن الا قيرط هيلع ذَحّؤي ال ا

/ 

 ود 2 د حمو بمحم 2 : 2-3 : دج ريو حج توجت نت 9 5-0
 . - يب ا ا يمر ف وود سمعو تبتسم < 7 بحب ءنع عم

 3 9 5 0 نايل ف ااا مرا - :

 هج دع ع

 5 ادئاكق رعشلا نم تايلو مص سماق مرتد مجانا

 لقا دقو الا اهروغب أ

 لّوحال لاقي. لاقتالاو لّواح نذل 0 ارتم حبلا رديز وبا لاقو. لياخلا ةلاق. ةارسو نعم لوح |

 اهيفو.دل

 ١١ ىلع ةردقلإو رظنلا ةدوجو قذحلا ليوا *+*:لكحوأ

 لوح

 | ليوحاو ٠ لافتنا الو ةنع ل اوز ال كيسا ليوح الو ةنع
 رظنلا ةدوجو قدما ةليِولا * ليفكلاو دهاشلا اضيا

 ٠ لاّيبلا + ةنيمصت يف وا ليوحلاكف دصقلا ىلع ةردقلاو |
 أ رييعبلا ن 6 اطب نم ذك طبعا يلا احل عمجو لاح ردصم

 .ةنل ايقءينلا ل ايجو . هيث - بقحما عقي اليا هبقح ىلا |
 زا كنا ول هل ايكو هلايح دعق لافي ٠ 7وأعط 007 |

 رم 5ل ا>ردصم هل احلا * مدارفنا ىلع يا هل أيح 02

 فّوصنلا لع ةردفلاو رظنلا ةدوجتو قذححلا لحما * |

 ةردقلإو رظنلا ةدوحو قذحلا ةليحم د هالوك | اليا ْ

  18|راسكنأل ب تبيلق امنإو واولا ايلعاز فاصل ة ةقد

 ليحو لصالا يف ديلع تناك ام رابعاب لوح جأهلبق ام |

 يف خي اكس ايفلا وهو لاحم يف هيلا تراص امرابتعاب |
 ظ عدو .رثكالا وهو اهرئالغن نو ةعدو ةهق عمج مدوأ ى

 يا لاح ملوق نم درا ةليحلا ليقو . ثالنح ىلع |

 لوحيام طب نأ ديرب ا( اك هرج نع كل

 .|يا. ةليسولا نم غلبا ةليحتا لوفن برعلإو . مريغ دنع
 || اهغولب ىلا دا ةنم ةجاحا رئازت'نم لع ل اينحألا نأ
 .| ىثالاو لَوَح هب نم لّوحألا دنع طن اسولا ذاختا نم
 | لصالا لع ةلّوحأ ام بجنلا يف لافيو.لإ وح جدال 0
 |[ ةذورتو ةيليحا ده ان 2 عام الجلاس

 | لّوحا وه ليصل هيك اقيزاكلا ذكو ؟ةيؤلتو هل انتنإو
 ةنيو و 0 وه يناثلاو٠ ما مدل ليحاو كلم

 ,زيربتلا ةماقملا يف ئريرحلا لوق

 نيلتتلا لحال ايكنا نبع ل اقو يل اقنللا
 خا ا

 د دعس نب ريصق حل ْن 5 لب لس ريصق نم ليحأ

 || ةكلم إل را تنب كنه 2 فنا عطقب لائحا يذلا

 ك1 قابس  شربالا ةيذجمالوم تلدق يتلا ةريزجلا

1 3 0 

 ا دعقو. .لاح عنج ل اوحالاو . هلل هللا اش نا أعم يف كلذ

 ١ رظنلا ةدوحو قذحلا لاع ؛تالأو. 4 باز ا عشا ةاوحأ

 دنعو٠ وا لاح إلاو» فّرصنلا ة و ىلع ةردقلاو

 ري ٠ |7 كل اك ةينيكلا ىف ءئتلا ريبعت نع ةرابع ةامكحا

 كل



 لوح

 ُهِ ضايبلا روهظ لّوحإو ٠ نونلاب خم 3و ىوربوأ
 لابقا وا. قاملا لبق نم داوسلا نوكيو نيعلارخّوم|

 . اهرخكم لبق اهتقدح باهذ وا ١ فنالا ىلع ةقددملا

 | .بجاتحما تبنم يا جاجح !لارظنتاهناكنيعلا نوكت َناوا
 لاقو . نيعلا روم يا ظاحلل | ىلا ةقدحلا ليت ناوا

 نام لا نيطسفلا ندع لعن لولا ملا '
 اذه نوعا تروا راك غدصلا ىلا ىرخ

 نوعزي هنارود يف جرلا رخ ىلا رظنلا ةماداب فا 7

 ىخخ اهبانت>| ىلا ةف دا وعدي ةنال هب مقتست نيعلا نا

 هيفزملا روهز نيو ]وق نيلعو. طظشرلا

 اًهْلَعَأ ل نا انقلا رمش تمدع
 لو نيعالا هيياع ؟مصن انعط

 ارّودك ناسرنلا لوح رودي انعط اهّلعا ل نا يا
 رظنل ايت يك وحلا نبعالا هيلا رظنل اب ةيصتف جرلا

 0 نلارع نازودىلا ةغل ىلع ميلا تغب املا هل

 هبرض يف زوج امإو طيسبلا ضورع يف زوال عطقلا نال
 ءاشنا هلم يف كلذ ةلفيتسا يتايسو .تببلا اذه يف اك

 يف طخ ضارتعال رصبلا ماسقنا ىِلِعْل وحل قلطيو . هللا
 ةينوهام فعض ءدلا اهكاص هسبف' قليلا نانا

 رعاشلا لوق هيلع و. ةروسكلا ةارملا يفر ظانلا ىرب ةةيقحل
 م 7 5

 ةعل وأ تاتنالا رص لوحأو

 0 هلا روب 53 نين 1 دحاولأو

- 

 رخآالا ل أق وأ

 57 يدب ل 2324 2 يذ ل وأو

 نأ نظيف هيسفن نم 3 ةبحاص رعشي الف ةناخ 55 وهو

 نم لّوحأ ص نع يح ام ةقيفحلا يف هارب اكروظنملا

 .لَوَما ةيفيكف رعب ال نكآو لوحا ةنا عمسي ناكبيرعلا

 3 ودحالا م َّى :رج ةعامج نيب ةرقم ةليل 5 ناك اهيب و

 || ترق هايف | لا رسل راك“ كرينا يك لا 1
 نولوت' كنال قدصا الل اقف ةقيقحلا يف كل ذكةنا ٌنظيو

 نيرمثل | را تكل كلل دك والا ناموا لوحا يفأ
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 0ع ةردفلاو رظنلا ةدوجو قذحنا لّوحاو رح

 ادز انه ميلا نيك زوي الو ١ هعضوم ُْ يلايس اك كما

 لوح

 هب نم لوحلاو . نيئيش نيب زجاعما اضيا لَوتمإو . ةعبرأ

 ”ينفثلا ديزب عوق يف ضيا لوحاو 0

 "اراك يندلا لوحاتي لق

 58 دق يا . هلقع ةدوج نع ةيانك ةليككلا رينكلا هب تر

 نايغبني ناكو .اهنغ مالا لهاجلاو اًريقف فلا لقاعلا
 ةلالدلل اَنلا هوإو بل ليا اب د اغإو لاحم لاقي
 ام نال كلاذا هدم ايو دوفلاو 17 5 اكهلصا ىلع

 . انعم ضيغف هظفل لصا ادب ل لءأ ول كل ذكناك
 لّوحماو فرصلا 5 0 5 لالعإلا عناوم دحاوهو

 وأو ةدهتو ل 0 ديدشلاو 0 نب زجامحلا

 يريرحلا لوقكةغلابنلل
 مهل او بْرعلا يف لاتحا هكسذلا لّودلا اناو

 فذصتلا

 | لوح نم مسالاو فص ىلع لخل | هيف سّرغي دودخألاو
 | الل يا نع لّوحال لاقي . ل أةتنالاو لاوزلا ىعك؟ نع

 ا كلاي دجلا عروس قضوا اهانالف لاو

 رحل لوح ترم اذهوًالؤ انهنع نوغتيال اهيف
 ةالولا < تايلوح ج لئاخملا ىلؤتحلا * هبئاجت نم يا

 ا ارا فكو قم ءاسق أ وهو ١ لودخالا كتوم
 لاقي ل ضو 0 1 ا 0 م 1

 ظ 7 27 ةنم 55 2 تينوف اين خر اهزبخ نم

 ا تس بجاف حلا كلذ لها فيوم اهالك ناكو ارجاشتف

 2 دق ةموقب اميز دكجاو لكل كصختو' اهييلع [قناغلا

 اولتتقاف دردلا ىلا ىضفا ىتحى داو روهجتا ناب ماصخخلا

 فلا مونم لتق ىتح مي لاحقا لاطو اديدش الانف

 اذه لاقيو هلاملا هب برضف فيغرلا كلذ ىلع لجر

 ةهيشملاكة يضيوهالويحلإو ٠ هبئاعنم يارهدلا ا
 اهيف دلولا عم

 اولزن 7 لوق ةنمو .رضخو رمح  طوطخو 2 سارغ

 ءاللا ةرثكو هيلا نلروديرب ٠ ةقانلا ةالوح كم لَ ظ

 الا ادودم_ خفف ركب هالعف مالكلا يف سيلو .ةرضملإو

 * جرخن < م ولع آر ارضخ 6 ج يفشو ةقانلل



 لوح

 بيطلا يلا لوق كلذ نمو: انسخ ايقسو يا 1

 ايالولا يف ةنجآلا تطقسإو أ
 تاهيل يزن علا كيدمجام

 |١ دال زرك لا. كاف وتس سجال رسل يأ

 أم كلذ يسال فاك هو. فوزا ةّدِغل لبالأ | أ

 ينعي اهدولوم ىلع ةتان تّمح ام هيسا لئاح ثا تمَيرأ ||
 ةقانو ٠ اماع لت لو ماع تلمح ةلخغ اضيالئاكلإو .اًدباأ|
 نييتنسوا ةنس جلت مم يقاا يتوأ خخ خلان مذ اهم اءل مح ٌلئاح ١

 لثم نال ةغل |بم للوحور لوح لئاحو. .لآؤحو ١

 ةلئاحلا + لآوحو ,لوح لئاح نيتتس وا لئاخن ةنسأ |
 * هايج قل ةلئاخ ةيءام لاقي“ ةليحتإو لئاحل تح
 يذلا تقولإو اهيلع وه يتا١ ةفصلاو ناسنالا ةنيكل اهلا |

 يو . لاهل يذل ةفص نوكت اسهال اهب ين ويف تن |
 اًظنلاهنركرابعاي كو ةفص اك راسا

 1 تبلقف لَّوَح اهلصا .ةنسحو نَسَح لاح لات

 لاحت إو.ةفورصرهدلا ل اوحاو . ةلوحأو لاوحأ جال ||
 لاق ليربج ترا ثيدحا فو. دوسالا نيطلا ان

 لاو قريب نم .ىا ةق تونغ ره ال اح نم تذخا ||

 بنوت ىف ضفتيو طيضرملا| قروو نّيللا بارتلا ضيا

 أربظ ىلع ةلهش اموا ورهيظ )

 اكيد ىثم اذا ئيصلا هيلع جردي 2
 للا ةجاك مدلاو 0 1

 دنع لالا انو قرافت 00 ٍرشن يذبأ

 حدا ل احإو ضرما ايفو روما يل عتايطالا|
 نيكل أسلا دعو. باوصتسالا لع نييلوصالا دنعو.اهنيب | 1

 ىأ طسب وا نزح وا ببرط نم بلفلا ىلع درب ام ىلع |

 'امزلا يا لا ىلع تكاحإ ا ناد ٍضبف 1

 ىلعو لبتتستل ا يضاملل ة امم وهو هيف تنايذال |

 ديز ءاج ومن اًظفل دب لوعنملا وا لعافلا ةّئيه نيبب رظفل| |

 لول اوحو ل اح ج ,لئاح كك لذكو. تاونسوا ا

 هل

 ص د هلا تناقل توصقم درغم |

 ىلع ءلجرأ ١ اهلي يتلا ةراكلإو ايما انمللا ةجوزلاو 1

 م نام 30 0 ننملا ةقيرط وا سرقلا ن نم ديلا |
 ' آس فنب ةصاخم ةيفيك ءايكحلا دنع لاو.

1١ 

 لوح

 ديز م ينرس ون عم وا اًجّرسم سرفلا تبكرو ابكر
 اعلا لها دنعو. 5 سرفلا 2 هع! ةلكأر

 راكناكٍص وصخ جو ىلعرا ,اكلا ىلا 5 .الا ىلع
 يذلاوهو.و ووحخو مسق لاَ ديخأبلا ىلا عادلا بطماخلا

 ه١ ىلإ لاح لف ل اتوا . لاح ىضتفب ةنع نوري
 | لمعتست ةماعلاو . خارتالو ءاطبا نود نم ينعي لاخلا

 ناسنالا ل اوحا ةدحإو ةل اهلا *«ميظعلا ادلا ىنعب لل احمل
 لاح * ةفورص رهدلا تالاحو . تالاح ج وريغو

 بالنقنالا ل اَوَحا * ةفّوصنملا نمةقرفو ل احلا ىلا ةبسن
 | دعقو .ةفرصو هرعت كيسا رهدلا لاوس ةنمو .ريغتلاو

 |.لّواحردصم ل اواو كب ؛ اقدحمو هن
 | ليوحت ةلاّوحلا * لاح وهف نيش نيب زجح ام لكو

 | ليوا نمو ره اكميرغلا لاحا نم مسالاو رهن ىلا ربت
 (فليؤعو نيدلل لك ءاهننلا دنعو ليفكلا عب
 | ىنتم ءيشنلا ال اوس د هيلع ل املا هم مذ ىلا مرغلا مذ

 | لاق . ةةازا كيسا هيلاوح دعق لاقي .هئازا ىنعب ِهلاَّوح
 | فرظ ةناروهغملاو :ماللار كب كب ول اَوَحلق الو ٌيرهوجا

 | 0 3 اكريضلا

 ىهو . يأرلا ديجماو ضي ل اينحالا ديدشنلا يلام
 ا فاعلا نا لوا رشا + ليما ير كاف
 يروا اجل ةنلاو دج لل ردت ع كل اووكملا

 | ةدوجو قذحلا أضبا لْوكمإو : لوؤحو لوؤحو ل اوحا
 لّوَحال لوف ةنمو .فّرصنلا ىلع ةردفلاو ةّودلاو رظنلا
 ١و ةطيحلا ١ تاهيل يف يل ل ةلوح دعقو٠ هللاب الا ةوقال

 ظ بيطلا يلا لوق يف اميل وح ل أني دقو

 ةانح امج م كحل

 رار مفر ني ورا نأ
 | يريرلا لوق ةنمو . سايفلا ريغىلع لئاح عمج لّوحلإو
 اود. اقف لوخلاب كا ناروجا لات ةييرتلا ةنلثللا ف

 رعاشلا لاق . لايحلا اضبا لوكإو :لوبتلا | ,ردجا ن

 قولس َنذ داصو لوح ىلع نحن

 عام يم هلأ ن

 ازاب يأ 00

 م



 . ساس 0 لوح دي

 أ لجر 1 كلما لا ارسال نبا 5-1 5 اا 3 ىوتسإو بئو نبا وسلا
 أ | مرغ ىلا ةنع ةفرص ونبَدب ”عرفلا لاحاو . ةغلب لوح ٠ كرت صقشل إو . لّوحترخ < نك لقا

 | | مسالاو.ك اذ ةمذولا وم يف يذلا نيدلا لقت يلر د امني لاحو لائحا يا ةليحو النمل احل اقيو
 ارءاب لجرلا ا نق لاول ءاسنا قمنا هلال الاول وؤح ةفانلا تلاحو . زيي حا راو ةلوعحتو |
 كلذ يغني ىتح 4.زايف مريغ وا نبد بلط يف يلاولا |. روشل مل هسا ةلغغلا كلذكو ًالئاح تراس ال

 م

 كم لمعي

 ةلاوحا ىلا ةبسن ”يلاوحلا لوذي نر مهو تولظملا | لاقتو لَوَح اه ناكل الوح 000 0 |

 أ| وهو لعل ا اهات ةفرعأو رفا 214 هلال ذاع طز تاق تلاه قاع للانلا

 اناف . لاجرلا ىلع ب 1 لانساف لجر ىلع مرد ثا , ماك كلن كو عراف 0 0 ظ

 نا زجر لاحم لاملاو لات ديزو لمخأ توتا | يضربأو دوساك تا لا ا
 تالا لأ قفا نال قل لعفلا انه يس امو دا وا لعب ال انعم هديل ذاق كلذ وشو ديوحلاو
 ' ١ راند امكلا فالغ هذا رامذ نم نإ 0 || :هلبق ام فو هلعلا فرحك ثمن وهو هيف لالعالا بيسأ
 ١ فضلا هلع 0 ىّتنا٠ هذ نا رةمذ مخ ايفا ةلمجتلب و ةلّوح ”«<رصل يف 0 نع دوسأو رعت 4 4 ئالا و |

 | ٌةنمو ٠ 4ع ا هذرفأ و اداأ 21 ل هيد لاحاو . ١ ا لولا م | تاللأو اء راق 28 : 4 أ ةلّودو-. كلا

 طو.لاب هيلع لاحاو . ل محل الم وابعلا نولي وق | تاك ا دعت ثررال لوح هيثلا لّوحو
 ارض م تاضا ةمرأ ١ يذب بيلا ا لاقي كوشاو ةقاعاذرا ديف لاحأو .لبقأ ةبرضب

 وع ادام ناضل انوداشمللاءا :ءلا كلظلا لوح اذ
 ةضور بتجت لثم ا و٠ 6 هبالّبحإو كنما كني ضل نرد 000

 . ةاقغلا هلع مانخإو بصالا كرب ار هيا ودعي ل 0 املا« كو فيك قوق أ
 2 ىلا وع 52 ةعلوقو | ةنيعلوحو ل ويف لل اح تراصفانلاو تفل

 | ىلع 6 ١! لجو .عضوم ىلا عضوم نم لقتنا لجرلا ٠ ًالوح أةكرتو الود اهعرز ضرالاو . لوح اهرتبص |
 | .وربظ لع ةلج مانيش هيف 0 اسكلا لّوحتو .وربظ علق نود نم ةنس كرب يا تونلا رج ل ظ
 لول( كوتعإ وعز ةليغلا نم لائحارم الا ةلوا لوا حو .(ةدل داوم) لجرت كارا 05

 العلا بين مهي لولا ل اكلنا قلو ةلضعؤملاب انالف | 00 اممالاو . ةليحاب ةبأطو ليقهدارإو ةمارأل او>وأ
 ||2يلَع ىلا ءئتلإو :ةليحماب ينا الانيا *:زالف ل انحاو | لواحو ا ددكخا ا قرط 0 'كلواعرا
 اوال. لارا! خلا نيالا لع لانو نرد رولا سيما او :لّيححاب لواط انالف|

3 0 
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 هب

 ليو ةنمو

5-5 0 
 ا ا هاي 5300 هلع اوشاتحا ال او ىلا 0 1 يع حلا ُْط يثلاو' ل مف 11 ل

 || ١اهابن ىوتمإو تّرضخا ًالالبوحا مرايا تناك ازا او :ضرالا ىلع ٌيصناليبللاو: لاح اجا

 | تا لالا لاحول ولعت ةيدلا ل اتارأ دس الع كول ارا هولاند وكاافطا
 ال كوتسالا + رد تاو ننوقلا)“ الاغراض مالكلا | ةلاوخإإ بلا لّوحأو.ةريغو ماعطلا كلذكو م
 ا لئاجا د ككرقب له هيلا رظن ءيثلا لاحت إو. د و امم ل هنا لو اع
 | 011 دلو نع قنالاو نوللا ريخملاو ا | اهريص ةنيعو٠ هما لوح ١/ هللا لاحإو . ًالئاد ترالكا

 3 ابا ةنانلا تمل لاقي 0 امهمرك 11 ضو اذكو ال حس كيف ماقا قاكللا ف تافوع > د |

 1 يبس يعط حاحا امم ص سم هو اص تن يعاب مح سسصاسا# دم موسم نم يمس و دم ساس علا أ اح علا ل يسيل مج م وم جام وحس حسم سمسا

 كرا



 2 ام

 _ لوخ 0
 0 0 "55 00 دعب 5 انقل دانا[

 ندو هناجر فا ارطاىلع ةانلا ةزفودح ”يصلا زفوح
7 1 

 ةروصقم ىرف ولا مسالأو . هب دب 0 ةعفر مث قأتسم أ

 ؛ةاننق ىأ ةتلفوح تغفتنا ةافوح لجرلا لفوح

 ةركلا ثوأ
 *كلد <يثلإو . ةسنك اقوَح ةفوح تيبلا قاح 1
 هيلع وسار ياعسل .ةسنوإ] ا

 قّوحو. هيلع ّيض ىنعم هيلع 30( ماعلإو .مالكلا||

 امرنا لفاللا قّوحو 00 وتلا ىلع
 فو ةساكلا ةفاوحملا *« اهل الاطب ا ريقلاب ابيع فرصأ]

 | ردصم قولا وو مث ورابغلا ندةسكللا ةعمت انآ

 هناك يفلعشأ اذا قوح ةلذغل ا تّكرت ل اقيو .ريثكلا ا
 اشنارز افرح سيو كاما قواد أ

 بل اغ نب قدزرفلا 34 0 ركذلا ف 1
 ركاب طاع 0 45 هيبشنلا 2 هب 8 1

 2 أ

 ةءاوملا ةفو ومما *ساخلا .نر» ريغص تمدر اون ||

 .ةميظع ةاقوح ةاشيقو . ةركلا يظعلا قوحألا *ةقرلا |
 افلا سانتا ىلعاطوا .ى ١ ا 3 كول دملا قمل اه قى ىو >2

 | نم ةف'ينطإو : ةسكملا ةفوشاو ليقمو لوك دا
 ةرككلا مي 0 ضعلا َّق ةكرحلاو .رطالا لل تينلا هل افلا يضار الا

 براق ا. ته 7 ا يتحو ةلقيع لور

 ١ وايعاو تفعظاو اولا 7

 ا
 أ
ْ 

 ظ
 زجارلا لاق. عاجتا نعرتفو ربكو ىثمت اذا ورصخ ىلع ْ

 هع ا تلقوح دق موق أي

 تبول لاجرلا لاقيح دعاو

 دل
 لااقوح دعب ىوربو' زجل ا نم تبرق 5و5 درع دفا

 ا مد كد يا 4يأع ءلقوح لوذل الا 2

 ةياكحاو ادضم ملقا كلا لدرع  فل ا

 || نمو ٌيرهوجلا لاق .نيللا لودرغلاو ءاّشسلا عم نوكت

 'عمجاو

 اند لخلا زييشل أو. ربدأو

 |ةلمجيو ةيفخلا ةركلا هنا عزيو ا نم نيرخانملا
 لال تلقو لاق. انوع طابا كام

 | ر 5 يا ) لوما يشل ُنَه لاق ةلقوحملا ام ثوغلا
 ( رجالا يشل

 اي اًمايحو اًكوح ةكوي بوذلا كاح
 نا دقو ةكلاح يثو ٠ قر ج كناحوبف
 هلوهجم ة 5 و. كلتا اوحو تاكئاح 3 اها كك

 زجارلا لاق .اهابق ةمضل ا ءاقرإو ةنكاس واولا عمتك وح
 + كا ذا نيربن لع ب 5-50

 ةايئالو كرملا ط
 | ةديصتلا رعاشلا كاحو ٠ 0 يردص يف هيثلا كاحوا

 اة

 كلو | ىلا ةذي صال كوح نم ىرزرع 0 ةئنمو٠ يلع

 ل باف ياك اح اهي رسما :ةدكيضعلا

 لونك :تابثألا د هعوقو 207 يفذل اب صنةموهو

 رعاشلا
 تا ال عر ان

 اكاحا دو تبرض 1 انا أهو

 «ءاقمحلا ةلقبلا لع وّلطي دقو ىَبحلاوهو جورذابلا كول
 متكرت لوف .لاتنلا ةكوإ ةكايحلا عضوم ةكاخجلل

 لاتق ِق يا كوع يف بر

 لك حيف ةلكوحم 1 كو

 لبق .”متو ىشدو ساد ًالّوح لوي لوما لاح
 لولا ه ا هيلع لا>و٠ 00 ىنعملا 5

 ازا لاجل لاعت انكو كيو دلع ناكل حا لوح
 | نم لوح ين لالا >و٠ ا أهيلعّرم يا اهب ليحوا

 هلة 0-0 تراص سوتلا تلا >و٠ لاح ىلا لاح 0 "0 لل ١ واولا ِبلِق م ل هن خلاب

 ىتلا اطاح نع تيلقنا 6 ووو لاز رازلا ىلع ادايق 2 ع جتنف | ةابايق امأأ

 ايدل دابوخ بيوذوب ١ ”جاجوعا ١١ انالف لقو>و. هلل اب الأ ةوقالو لو>ال لاق -رالفأا

 1 جاف هب لصحو اهم لع تزيغ يق

 اطر اعيأظ نيولوك ا

 اهرابظو اهسجم ايعاف اًنالث
 لاحو. جوعلا ىلا ءاوتسالا نمريغتوا لَو دولا ل احو | ىنعلا ةليوطلا ةروراتلاو هللاب الا ةّرق الو لوحال كلوق | ظ
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 11 ا ران هيا واطلاددلا 157ه

 ٠ لالهو تازرخ هيف ربحإو دوسا نينول نم لوتفم
 هب نيزبو نيعلا اهيصن المل اهطسو يف ةأرملا ةّدشن ركضف
 :تصقن اذا ماردلا هب مث ام طووكإو .رم اك وصلا

 | اك طاقحا نم ممالإو ةّرم ةطئخمما * !طّوح م 3
 اهني ص ل :ىعملاب نإ هك وب 2 اقءةر ادلا 1 ةبعل ةطوتماو< رم

 28 اهيف بعللا رصو ضر 2 ةرعاد طخت نا فو

 طارح ةنمو» طاح 5 اعف طال 0 ىلا اه 2

 ةيجراخلا اهتاصم ءاضنل اهلها نم منحت ل جر وهو ةدابلا
 :6 داع سلال و رك لنا جارخملا ةيابجك
  نممسالا ةطيحلإو ةطيحلا * ةماوق 0 كا
 ا طايدحالا «ةيركلا ةفيفعلا ةأرملا ا .كرم اك طاتتحا

 نع سغنلا ظفح حالطصالا يفو .رم ا ظ
 هين لخلا ىآ ظَوحأ انه لوقو ٠ ا 2 عوقولا

 طايتحالا

 5 1 طيغو طوت وتو :راصتخالا نيرصخا هزت يفك

 ع 1 طبخو ءاحلا رسكل اعابتا ءاَبلا رسكب طيبتو

 لاومالاب طوخ يللا ةبدهلا ةنسلل لع لأب طبل او
 دش قو اظرو ظبقو ظؤتع قاوعقو لاق -
 ا نعاهنم دّرجْلاو لاو . ظل او طول

 فار للا نزدو يطل 7 ظ

 هاجس ويك هناا" مضلا ىلع نس ناكريمضلل اًنيفتمرّدَق

 لوق س5 عملا ي قو دّرجْلا عراضملا ةكرح هيف يَ
 رعاشلا

 ديدف م انيلع ال  كبزب ينب يلاوخ هس

 ديالا 0 هئانبأ ذا وفو ةئثلا ىلا كرف

 ىرجت يلا تار الا وهو زا ان نرش ناز
 ا ءانبلاوا فرصلا عنمل اهيف يعادال ذا ءامسالا رئاس
 . مطوخيو مج ربدتسإ 0 1 فلخ نوكي ناكملا |

 سوماق بأ هبو ٠ ةطاحالا نر. لعاف مسا طيحلاو
 طمع ريدتسملا ظفلل لاقي 8 لاني مو ٠ يدابا ا
 نا ىلع ةانب طيحلا طبقت باتكلا اذه يس هبو . ةرئاد
 1 تعم هتالشم نمر ام لق يدأبا زوريفلا طيمش 2

 طسو يف ضرتعي يذلا ميقتسملا طخلا وهو ةرئادلا رطق | ن

 ثوغاط مهلع طل ثيدلا ةنم 55 1 ْ

 اظل ]ور لك داط م نفر د0 م ضرالا لع ْ

 ةرصلا يي رابعالا 5و .ةلعَو ل 00

 ملل اتيو٠ اهتم ل دكجضص 5 يفقو اتطقنب ار ادام ةرا ءادلا

 دنع طيخإو ضيا اهب طربع هنال ةركلا طيعرب دتسملا

 لكت قو١ ثسيدح فلآ ةئامب هلع طاحا ١ ىذلاوه نيئدحلا

 ٍ دنع طم لاو . هلا جان كام ”َكَوو هلا لصي ام ىَوَر نهأ

 كدت ناوهواردصلا ىلع زجتلا در عونا نم”عون اعلا

 ةلوفكور ا 1 مثرعشلا ند ثتيبلأ لوا ُُث 2-8

 اهب تثوغ ا 2 ع

 تع م اندنع يش نوهأو

 ' 1 اكك 13 ةليضنت قايم يضنللا عيدبلا نم ٌيبرض وهو

 ةماعلا حالطصا يف ةطورلا >«سونا.قوالا طرخلا رجل او

 ا ةرعادل اا ١ ةطيوخ ا تثيبلأ مامأ 50-0

 6 ضعب دنعو . ةفاحا ّع ةلعج 508 ةفوح ةفاح

 عب اننوت اذوح * ةيئارح ىغقو هل هلا ىئعب ةماعلا
 بوأانلا فو ب

 ْ برطاو 0 :الآ ىلا تع لي تااهربقي يا

 [رم كف رح اضبا 506 هز نا 26

 فو 000 0-0 2 00

 .نايبصلاو ا ا ةجقل ا 2 يكب تتم 3 وهو

 ةنم ةديدنلا لد ل < مثرومسلا لاغما ٌدقيرحا ”مداوا

 ا 26 م . ب :اعابل قوف ةيراتلا هي ردسا

 ظ ك]ق ةريغصلا ة ةفيلق عباصا عبرا دعا ضرع 0

 ظ 0 -- 0 سب 00

 الا فاما دضيوصل 27 د "فاح

 ١3 نوكت يل | سئاودلا نردو ةكشلإو ةجاخلا ةفاخنا
 مرتو اولا ا>حو٠ 1 ارود اهرثكأ | بيو فّرطلا

 كا ةناخ لب 3و تافاح جب ءاننلا لي دش هيت 31 2 :اج

 ْ تبيلقف.ىريففب ةفّودح ةفاحا لصاو .حاسو ها
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 ضوح

 ل - ١

 اقترل اك قونلا نم صئاخملا < ةصانعم يف لل ١ اهيلءأ |
 وع ص أو لا لص ي ب يف صاب صاح *هاسنلا قمأ |
 مازحج هب ده ري و او عادل هكا 4١ * هب طاخأ |

 اعط ييزعلا لشي سلال نا 1 #جردلا ١
 0 ككالم ٠ قديح اوك كندا كيطوسو ٌْ

 يا مه
 يو 2 هيينعي ال 7 0 ةنسخ 0 ف نسل

 اذ يش ةرعاةبلل لز

 طولا هب 5000 را صوخ يف نعلتكرر /

 ىرخالا نود مخ انياكوبني ,ءرخكم يف 0 يل ١

 قطط 0 قئنالاو ةطيعانءاك ١
 ىنعالا لاق ا

 رثعج نا صولا نتا

 اصواحالا تييهنول ورع دبع ايف

 ةعابزل اب دوم وهو ةتلضوح ال نعاطلا لدَيَح
 ١ هلصاح ىلا اج طنا لصو>و 5 هيف واولا ةدايزأ )ا

 يربرح ا لوق ةنمو

 اضع 1 50 ةنيز ا بدلا النك 1 ا

 ٠ يما اًطئاح ةلوخ ىنبو ةطاح اطيو 0

 .سادرمالا لوو

 فكر فاد

 دلي لع طة اجادا ||
 لصالة ا

 ؟ |ديزموهو؛ةنلصوخ جرخاو هبات يضاطل لسا ١
 ردو. عنرحأف نولاوف تديز لصوت

 قوف ام اهنطب نم ظع ٌءاش صولا *ةعللا يف ةيناا
 ادواوش نم

 رح اظلا نمو. :اصنا دوم رد نمو .انرسأ | 7

 ومال كيد نشيل و ناسنالا هم 9 ةعاعط هيف رفتسإ ما ْ

 لوف رطل امل هد و ةالَصْو 2« ةعلإا
| 

 1 عك رخلخلا 0 د مال ال 0 و ا وتلا ١

 ٠ ناو - 2 املا ٠ نط لأ لفسأ ضيا ةلصو كو | |

 اةلدعا جر نم لع ا 2 ل وياك نضردلا نمو ْ

 ضودلا ٠ لصوعل او : ةيرثملا ليا و لبق نما ا

 | ماصفا يف 1 حسم

 | د ةيجح ءال اكو 1 ذا 0 نضر 1 0

 - ا

 غال ضو 5 1 0 لاف اهوا درع رمال 9 ضّوحإ| 1

 فا أ

 اما

 عيج 0 7 0 7-55 حلا ذنغاو عمتجأ ضاوحت

 موزبمن يان تشراهلا ضوحو : ضاوحأو ضامج جلل
 ل شع واعر 3 الا |(ضوحاب ا .ردصلا

 هيَ بر عت ةازخلا ا

 ةناصو ةلظنح ةطايحوةطب 0 اطود هل كدض هلا ويصف ُظ 6

 : قاح هي طا احو٠ امج اك راح ٠١ ف

 ”طخو . حرلا قآيصي ديبعت يا طخ طخ برعلا لوذثو

 انع او دعابت يأ ) أضنلا يدأب ازورينلاذ نمل ضعل قوز | غ

 ةطّوح <” انودارا ول 5 دملاب انكداحق انلودح حو

 ”روأد 0

 وذ ةاقلإو
 هوة كلهم نا علل توعد
 :ةبحاص طودت اهتم كلككراكتابأي وهو ةنم هدير رمأ ُْ

 قد اكل يلب و اور ادسما ةظاخا دلبلابا نوقا/طاطإو

 اصقأ غلب 4 ةلع هي طاحا اوالع 4ب لا و قدحاع ع ىف

1 
 لوؤجلا لع موقلاب طرحو .ةلع ىضحاو و ع

 .نيرفاكل اب طيح اويقراجلا نواب عسا اكله

 هر

 < هللا

 ل
 م
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 4 اعط احا ل أقي الأ ىزعم دام ١ ىذا تل 0

 امان او.. ةلاج المؤمن ةلمكتو .ادبلع ليشا لاقي
 ا ةاهئاملا همزاول نم ي ع اذه ١اطاي 00

 ذختالاقيو. ةلط :<|و ذل ةطم ككاو ةل دولا | مسالأو . وسفن ىلع

 | انامل احل او ةرضاح) ةجاح ريع نع يأ اطايتحا رمالا

 ا يشأ ابو“ لطفاح ءيثلا ىلع طاتحاو٠ د ةجاحل

 |١١ دذخا هيسفنل لج لا طاتحاو ١ هب ىذ حأو ةيبناو# را بأ

 ٠١ طوحي ةنالرادجتإو لءاف مسا طئاحما «رّداحو ةقثلاب |
 ميشا 0 ْن 0 لوق 5 كو : 5 لوذل ايلا 4 4

 ممل نافل تفرره

 : دراعسلا 0 ناد دك |

 نا ايتلأو ضاع 0 ناطيح 3 ١١ عضو هد ع

 ف ةلضاو. علل ا ادد أ 0 اكنأو. نابهوو قار 5

 كو .ماعطلا زوق أ ةريلطح هل ةطأّو قا | +(برغم] هب طظاحا 2

! 

 مس عم يس كلا هال ام ول هج امج صل ل اج اعل هول هع ل وس جلا وا يطعم ل 2 دم طم ا جيبو هس جا حو تجمل اجا 2 ص ا ا 1 ا ا ا ا ا ا ١ ا ا ا ا ب ا تا ا د ا ا ا ا ا ل ل سس ع سس اس سل

 أ



 شوح

 ةقايسلا نسا

 لذ حن َ ةلزوجاو -

 .ًالواف الوا نس 0 فك باها رار ير 0 ظ

 ١ مع ةباطيو مهل يأر نالف يب ليو اف تكرتوأ

 وا سو ايرج يأ 0 ناك سوح سوي سوح

 ءيشللو .رفسلا ةدارا عم ماقا ٌنالفو .عيشن سوت لجرلا|
 لل : 1 1 8 . اطبا نا انا تيا عجوت

 ةبلطلاو ةبارفلا ةساو "0 سووا

 نسانلا نهد ع اناو ةراغلاو مدل / ظ

 سوا * لكالا تارينكلاو ةعبنجلا بالا تاساّولا |
 سوا وهام انا ور كررت كاع اشنلا لنا

 ةديدغلاو لكلا ةريثكلا ةقانلا ةاسوعكلا م ةريثكلا لبا |

 ارا ل ترافل يعل ني ل
 نيل ياو ا هك اصم 0 ُ اهنال وج ع ُِ |

 نيو إبلا ان الط ل نا ع واع دوو

 موةلاب لزات سومالا سّولا بوطخمإو .سئاح عجأ

 متم لاقي .3 ةيارغلا دامسإ وتحل 2 وا د لا نقلا ماشغتف |

 بد ع ير مع 7 ةيارق 9 2 0 |

 2 0 ا ان مو رمل لالا
 ل .ةعرّج ميو ةشوح كك ىد هبناود |

 نلعب د هلأ

 ا معهم 3 ةطايخلا

 ىلع انالفو ٠ ساد ائيح ورطم عقوم نع فرختل ةشواحمأ
 ا شاحإو . ةض رحرمالا | ظ

 ساو هت امو 4 3 شوو ءةش اج لصالا لعأ

 نالف ىلع اوشوأثو ٠ 5 أهجوز نم ةأر ازال ا ظ

 ًاقابحنا لبالا تغاخنإو ٠ امو هع ىاعع انواكأ

 1 2 د طا ةشاحار ديدلا

 يرير#ا لوق 4 ةنمو٠ :قاشا لا هل شامناو ١ كثلعما ب

 ةيواسلا ةماقملا يف
 دكا يف كنينافا هو م ىلا

 م نك أنعت ملا ديالا كلل شافي

 5 كعب حا د 1 سس دود> ّف و ةلورغن ةنع نع شالا 0 |

57 

٠. 

 أ ةق ردوا هب هلأ

| 

 1 و ل ا

 | .ةيشحوىا ةيشوحلبال اةيو .برعلا تادارعكو وعم 4

 معصوم

الف ىلع 0 نرمحجا ع موضع 7 ردنا |
 . ملعتسو ف 78 اح ن

 ملكنا »ع ةشاح نعمك اشاو تسأ 77 صلأ شوو رم

 ترو ذ اعاغلب أ اهعدل دحاو ال ل ةعاّجو لعن

 مانملا اند ُْق سوماقل ١١ حاخام اهركذ دقو. يش 0 ثا

 0 ةينرج ثان 0 ا 0 ند اهنا 0 8

2 

 0 ا 4 4 0 4 ةجاح 8 محر رلاوةب ارث

 ) ةريلختملا هبش نش ود .رادلالو> أ ءققأ كيو (ةيفارع

 2و

 نابم شو <. نارا ةق يف كرب اغلا كنعو روش

 9 ِق رخو ندم لوو انجل جدو نطيلا نحو 0

 لوف ةلمو٠ ع 0 ا اهلا تيسنف ندي د لا ةرإح

 هنيصلا 1

 اهلياف بأ ليو ةطخ اَهنأ لبو
 دولا ةيرهملا نلخ اهلخم

 | خَدهاريبكوبا لاق . ةديدح يا داوفلا شارح 0
 اال يل ا

 .لجوملا ليل مان ام اذا ا

 ' دل وا لئانق ناو ننانلا ظالخا ةماعلا دنع نشوَلاو

 يلاءللا نملظملاو مالكلا نم ضماغلا يش وعلا ** ةفلدخم
 [نمسانلا ظل اخيال يذلاو اهريغو لبالا 58 وتحول و

 | يثوح لجنو ٠ رك دقو شوال ىلا ة ةبسأ لاجرلا
3 

 ْ «ئثولا ثنو 28 ا مدثوتو 4 كي ا هيةحو داّونلا

 موقلاو ثعيبأأ ثانأ ىشاحا ل ةشحاو ةمردلا ةشوحلا

 راثلا هين نم 2 0 وهو ١ ةباشألا فيفللا | 4

 300 < يي ةكشومملا

 الب هلم
 1 ةدوخ ن :. قيدلا <[ ءاود نأ كيلا ةهئمو٠و ةعقر

 -و - -و - 2

 2 ةصايحو ادوح مرج تي صاح

 ا دسانلا 0 هع 0 ا ْن 0 1717 نأ

 ةماعلاو .ى

2 

 | ا يبل اصوخحو» 0 و قيضن ديالا

 | اوربا 2 نوجا اول اد>ا وأ 4 55086 2 قاع ع
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 هبشو معلا ند اهوغو ةفدضلاو فكل عجرتو نذالاإ

 يبن اجىلا ٠ نادم !نأفو دكنص اعلا متلطتما وا ١جدوطا|

 نوعيطتسي الل ء ؛ذلا راغصأا 5 الل بيف 3 0 1 رلا | ا

 ناسا را
 .ناضتنلاو بة مف ةامم ل هلاو زعنل ا ضعب يفو ”طفلاو

 يتناةنيلاروكاو .رك ذ دقو ةرا يفوح للا 4 ةشمو ْ

 ا 50 هوة أ اهلل عجن ةيشخو ة ةركبلاو 00 نب عمت ١

 0000 ةنطنلل فر طيف ميزبالا ناسل ايف ١

 .روا#ج كبوشل اب فرع يتا ١ يو نبل ١ اهب طسبب
 تراك 100 دنهل دنعروخأو لأ هرم برطضا ةرواخمتفاقو

 كنض ص رانا ر و 50 .نيتبطقلا كوك لحام |١ ميقتسملا ك

 ا بل ع تت "اال امتلأ نمو ورم ةيسم 0 م ْ ١

 لونا ةفرط و ل ايثلا ةيطنلأو ا + ةيلاغلاةفر ُّط وار 5 ؟ َ

 كلنلا سوره ل اعلا روحو ا ةيويشلا هللا
 روجوريدتسالا طورخلا روحو اروح طخ يَسيو مضعالا 1

 ىلا ١

 ١ جرو ورجح نم ةاضعلا ٌّق كفني ىذلا تضحلا وها 8
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 ا 1 دع رباب راه ردو هاكر دك قالا
 ةلغشب هيسذلا موهوملا غارنلا |

 و
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 روح يف يق موثلا دا لأ ا 3 ماو

 5 مسالاو 0 0 0 صخنلاو 0 رود او

 ىأ أن نودالعأ |١ كمنام 5 كلوق

 هانيشأ قو لد هناا دقو ةيقدلا ن

0 

 ل 7 1 ا 2 2 -
 ١١ثمي دعو ةرواخنارسكبو راّوخملا ويف ريخالى ارت ودنا

 ا ةدابز هيف ةرادالا را امضتنو اغرادا اهو أاهروحو ْ

|| 

! 

 2-5 7-1 ع 4 58 ع 1 م |

 3 2 شبكلا 5 ةخمو٠ "لاراوح ا

2 
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 1 ناداه دول كيدللا ةينتوا كماك لااشلا اب
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 ةيغب دنع مددرأ ! !ةتلبع

 عباصالاب مددكا |ف تح ظ
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 د ع

 ادغبا هيلا جاتحإو 0 اجا 3 هلأ جاتحاو ٠ عضبت |
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 . ةجاكلا دارا ب ةقانلاو رئفلا عزتلاو نا "0 |
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 .فيفخل |ب ةينحم ةدحاولا ةب دوالا فطاعم يناحخإو ناحمجأ

 هسصلا ةنمو 0 ١1 ىتتطعتم ىلا

 هلالضب ىدتهأو م 1

 تيظلاو دوغلو :اهإول كر ةياتح اهينحيمدي قَح
 تا ف 0 وعلو . مط ْ

 دّشناو 01 ةتفطع دوعلا تينحو ي ذأ

 *ناسكلا| ْ

1 

|| 

| 
1 
١ 

 ايلا ا ونح قدي

 يذلا نوط دارا
 ا نيب عيجلا هجوو ٠ ىهتنا . نيتغللا نيب ميلاف ؤ

 ولو يرملاك يف اب هنا يلع ةانب هايل اب حلا ةلوقأ|
 -ظلاو دوعلإو ثدي ىح *تيعدملاك يا لاقي |وذةنا
 رايدب عضوم ناحو ٠ لعاف مسا يناحلا +قحنعبب ةينأ
 هابل نال راكالا وهو ٌيوناحو ”يناح هيلا ةيسنلاو ركب
 ةعبار ةيف

 ةكه نيه ةماغلا اطوتنز ىونلا جرب هلك"
 در ظ

 بأ ح يف ةبأوحلاو بأ وحلا
 ٠١ اناهو وهو انزع كير لجرلا باح

 راص اباوحار لجرلا ٍبوحَأو ٌايباوح روح للاففأ
 ارإ مالا ين بولا بنعجل ابوح لج ل١ بوحتو' . مثالا ىلإ

 .نزجنو عجون ةنم بّوحتو مثالا كرت يأ من مات يلاقي اكأ
 ا لينظ لاقأ

 رجم ةانغ انقذ اك |وقوذف

 واو اندابكأ يف ظبغلا نم . ْ

 ناك كلذك وص نرال بّوحتب ىو نبا نا لاو ْ

 ,ىلع ناكر

 ةبوج |ديز لأ ر داون يثو ٠ مالاو فم يعضلا لجرأإو مالا

 / لمسار جز ايوغ >رلا 2 ب 0 ةبايحو ةيوحوأ

 . عجولاو عونلإو ةكسملاو دهجملاو نثلإو ةفحولاو
 نوح ةلاعتسارثك مث لميل كضالا ىاعبا بوعإو

 . ا 0 هل ارجو راض

 ذاهإو ةفحولاو نزح مثالا بوُحلاو.اهردكيرباحو
 6 ءاسنلا ةروس فو ٠ ضرملاو سلو ةالبلاو
 لفك بذا دا اريك ابوح ناك هنا مكلاو.ا ىلا ملاوما
 الود, لاك اهو ابوح باحر دصم وهو ابوح رق

 ىهو 00 ض ةكامف ندا كلب وا #2 نأ يا ًالاقو

 ع أم هلوق نموهو ءوسلأب ةرآم آلا اطل لاقي ايكرغالا

 ْ ةبوحلا نه ةالبعف شو .هودلاب رام سذنلا نأ ةنم يسفن

 *تاوابوح جب ثاجاحلل انطوم سننلا نوكل ةجاحلا يا
 مهف يلو . تنبلاو تخالاو ناوبألاو ص دصم ةبويللا
 مال داّوف هَ ر اًمضيا ةباوكو ٠ مالا نمر 3 يآ ةبوَح وح

 | ةيَرسلاوةجوزا| وزاأو او فيعضلا لج .رلاو هل اح 3 - أو ةجاحأو اواو

 | نم ةبارتلاوٌر دصم ةبوُكإو :مثالاورادلا طسوو بالا

- 

 ع قنا انا | مثوقو ل عججاو فتيعضلا جرلا

 3 ا 7 ناو٠ 3 سيخ ةلزع يا 3

 ل بوحأو ذأ 0 1 0 بوح

 2 ا ءينلا 9 يكول املا 1

 ع 9 ل ةع كعداخأ 3

 50 ور راك ال

 يلام نعو يلها نع ةيوذلا مم

 يف ثوحلا لعنكينروأدب يا ,ةحدخب ينتواحي الف لظو
 نأ لاعب ةلاكو هروزنو ةسفاذ نضل تماشيا هلل

 ١/غ2



 وع وبحب

 تيناوحج توغاطل ام 1 00 ناكدلا | لئاش فرعا اممئاه 2 ال بلا 0 - ظ
 رك ةرئاح لصالاو ةناحنا نموه ليقو ا راصف٠ هين نحب عجر اولاقف ٠ ٠ عجراف ب مع

 لوالاو .اهبق تفل ١ دففل ان ثنأتلا دام تيلقباك مارلا نيل ب راح قندزطلاو ةكح نهر داع نيش اذان
 ْ آما 6 يفرك ذ دقو (برغم) مت 1 منراكى ع عم داننعإ مم +اجعا نييلسملا كر داف نيكرتنملا هبف ُْ

 أةيهتفم ناحةجعلو ٠ . لاف مسا يناحل ميال هلع م درب وع زق يلع أ شكلو 04 غلب ىتخ |ومزهمأف
 ٌديشا ينلا ةباكلإو ناكدلإو يناحما ثوم ةيناحا *«لمفل |١ ناكةلتا 'لئارسالا قت نب نينحو ٠ ا

 .ناوح ج ةلع الب اهقنع يولت 7 مارختسالا هذه يف اباتك عضو ورصع يف بطلا ءاَلعّلجا نرم
 لكن م ناشنثا يشو ناك حالضالا لوطا ضيا يناوتإو | باوهلاو ل اًوسلا_ةبرط ىلع ةلعجو ًالعو ةًرظن ةءانصلا

 ةيناحلا * توناحا بحاص ءايلا ديدشتب ةيلاحلا #بناج نبا ةدعب ىنأو . نينح لئاسم بانك هل لاقي كلذل و

 ا قبملا هانا < نورامخإو رضاو ينال ف 9 تادايز ويف دازفنّسَحلا نبا مسعالا شبح ةذيللتو هتخا
 3 2 * دصم ويلا * ةانحنالا ةياتحلا + ةجعنلا | نب دج-ا نب نجحرلا | ديع شل امحرغل بدتنا مث. 1

 جابت نك ندبلا ن# جاجوعأ 4 ا لكونحإو نبداج يف ايف م ارش ةحرشف يروباسيلا قداص يب ْ

 زجوعم 38 كو فتتحاو تا نمو علشلاو كوتا < ةييرعلا تقلا ب 250 نم وهو. 51-1

 أ ينو ةانحالا دحإو ضيا ونحو ١ يؤحو يحو 2 َج ىثعالا لاق. ةقانلإو لءافمسانروخسملإ او.نودجملاوا اوأ عو رصملا ||

 ال امثو ايه هيحاون يا كّرط ةانحا رجزا لوقو . بنإوجا بابالا بحي اهنم يشل أ ىرت
 أ ديبل لاق. شيطلاو ةتخلا رطلاب داريو.افلخو اماماو| نكسملا فراشلاكف جري

 ] ٌيرماعلا| ةيفافلا ةرورضل ةفذخت نونلا ديدشتب ٌنكسملا ةلصا
 نلعإو كّرط ةانحا رج دزا تلفف |. اهاول هدبو .ةفطع (يس داق ) او 8 ةونج ةانح

 ةداع كلج تسدق نا كئاب تنطع اًرنح اهدالوا لع ةأرملا تتحو .اهعنص ةينحنإو أ

 | مدنا نيسوبرالا الكل ”مسا جرسلا وُنح برغملا يف ل اقو | تهتشا ةجعنل و . مهنا دعب جّوزتت لو مهلع تسمافإو |
 أ ةكبش امهلعو ناتفوطعملا ناتبغخملا ناوُئحلاو .رَخوملاو | دنع اهنال ةيشحولا ةرقبلا كلذكو ٠ ناح يف لفل ا|
 1 اهباشتم رومالا ةانحإو . سدكلا ىلا ديلا اهب لقني | رعاشلا لوق ةنمو .فكعنا هيلع انحو . ةجعت برعلا |

 أيرلا بّيط مس ثابن ب لا +قحألا تنومة / رداو ةاضمرلا ةحنن اناقو
 ْ عض اور تالصل رعاشلال أق . ةناحي راو بلا ن وب رد وهوأ 1 ميعلا ثيغلا كفاك

 اطوح ةنيدملا طانأ نأكو انيلع ان ةحود انلاح

 اهراجرج نمو اهتونح رون نم ميطنلا ىلع تاعضرملا وح

 ظ يذلا تابنلا أنه رهز ن 5 0 ةنيدملا 1 تأكيل |: ٠ تنح ىنع؟ ةانحا ة ةارملا تنحإو 3 ةنظعةيخ ِ ينلا 5

 ظ 6 9 يو ام فال هي كيعم ب مالا ينحل ا اجا 0 لذم كك هيلعو ٠ فتاطعتأو 0 ايدو

 اايرنم ناك ام ءانبلا نم ةينحلإو .اناطيةح  اركد #0

 | ثباددحا 5 اهريظ 1 58 52 اد ةأرم 53 تاع 001 ةانادلا 0 هيثلا ى :ءاو



 : ها دنع ترص 0 تنص ُسوةلْإو» قامشاأ

 كرون " انيبحت ةرجشلا ت اكنخ + حرت انانح هيل نحب ظ

 ةباغلاوخ أو. نبجو عجر يأ 3 لأم يا نان لّيحو| |

 ا مط ريغتو دسف يا ”ىدفو نبحلا نّح لوقنأ |

 نحو .ثّوصن اباءج َسوفلإو. ًأطخا اًناحإ ا لجرلا|
 هيلا نتسإو . قاعشا اًناَخ هلا تاتو. حرف اذن 2 هع

 ا 0 ةناعا »ع برطخسملا ثراحلا »< ق ِق كفن اتانقسا|

 ةةحرااور دصم نانا + ةاشالو ةقان يا ةنالو ةاحال

 قرارلا اهلك ناتحاو 000 ميرم ةروس ف ةنم ا

 ٠ ليوطلا ةشلإو تملقلا ةكرورافولاو ةبيطإو كربلا

 |١ فوذحم قلم لوخفمودو ٠ ا لسا َناَنَحوَ

 يلازكلب عسر لول هيغل كاب كينأتحو ل املا

 ةينئنلا و نانح دعب نازحي ىرخا دعب ا يلع نحت

 كلتانح لوقث برعلإو :نينثالا لع ةلال دللال ريثكتلل هيف
 ةنانح # كتمحر ىاردخإو عم غراي كلن انعقلاو تبرايإ

 دبعلا نب ةفّرط لوق يف |
 ةابوط ةنانح بفاعت 00

 ةقلضملا نيني
 قافش 3 2 | دلع هلي عمل أ 0 عار مسا ْ

 لق . نما نم يق حج مدا برعلا عر نب 4كاو. ت١ ْ

 لوا نك الدب وأ مهلا حولا بالكأا مدي

 اءو. سنالاو نا تريب قلخ وأ مهب

 دا يىفو دال نودفتعي يي ١ ةنانلأ ماوعلا يي ا ل1

 مدا اال ؟اعو نما لاعو نا اع
 نان * ان حوف ءانيلا 2 ل ناا * ةنم نحن

 ودعا ءاعسالا - 0 ع وثلا ىلا ني

 م نم ف لبق هل ب يذلاوا محرلا هانعموأ

 .قرطلا نم و ارلاو كييعبصا نيب ةترثن اذا تاوصإ

 دنع نا م |||

 ا
 ا

 خ نمو ةجحرااوذ

 نانجلإو . هتعرس نم نيدح هل صئاب يا ٌناَح سنو

 دنع نم يتلا اهنم ةتوصملا واىوقلا ةناا دع | |

 نينحلاب ةركذتفآلبق ”جوز اط ن 0 51 00 ابل لأ

 هيلع نزت د ءاهجور كان ينل وأن ٠ْ
 جسم جب دي ع يوحد جب محب م مج جمس بج يس وج بيرس سو تلال

 انجل راهليلعو بلل 4

 لاح

 ظ 8 00 عمل بف 0 ةلرعالا ةماعلا دنع اًضبا ةناث<!و
 | نحو . بلل هكا يف ةغلو كي هسا * ابالو ل ما

 ظ رعاشلا لاق .نأرما لج لل
 0 حد تاذ ليلو

 تل و اهَنَح يفرصت ا
 | + ج يا ةنح هب ل قي. هيلا ةحاو.ةواغر ريعبلا ةنحو |
 أني ثور كروتوأ 57 رهز يا ةيغ ءانلا نونا
 1 لو ىيوالا ىذا ناسا 3 دالأ نم نب درجت

 اهل جيرلاو قونغلا نونا *« نئانحو نونحو ةنحأ 3

 | موقيل اهدالوا لح ةَقر كلذك ةجّوزتملاو لبال نيل

 ولا نانوتو“ اقؤشلاو مداصم نينا مم جور

 : مالو

 ظ ة اهنوص ةقانلا نينحو 3 وأ 0 راما

 يل والا ىذا مج مسأ نو نينح '.ءاهانلوالا هع وزن
 ا ةاكسا وك طع نييك رد دقو نين رح الو

 ْ انكر مغ رث مث ةم واسللا] اطاف نفخ ”يبارعا 3 واج ةرطبلاب

 أ كب ,رطلا ىلا هل بس 5 نييخلا دحا ا نينح بضخف٠ ىكمد 2

 ا تا ةيكرطملل» كيلا و يرام اواو

 |١ ةرتس ف نكو رخآلا لاو ميش مّن مثءاهدحا ىتلاف

 لالا ضفنللا ئأرف هبح ىلا اًهجار ةيازعالا رم ىفجاعبي
 |١ ركل ناكمللور نوع ضر تدل رانع ا هاانا هل تف
 017 لقعف امور طم زخلالا مللارق مادنبو ندخل حف
 | كلذ هانا يس نيبح. ناكو: ةنخاف كوالا ا

 عجر اءلف ةناكم تفذملا كرتو ىضمو ةبكرف ريعبلا ىلا را

 | بهذو نخاف حورطملا بنما كل ذريغ دي ل "ينارعالا

 || بهذف نيَح قم لافف تيتا اذاب هل ليقف هموق ىلا
 عج نأ برضإ كي ةلوق

 لاقيف. 4 قاب وراس نم
 ا

 ئربر ا لو ةنمو٠ ١ نحل ف و ع ةرالف عج

 تلطاف.دا كا طصيل يس ند 0 5 كَ

2 2 

 ا ايف د ىقخ ربيع ّى هلي 0

 اع اف 0 ني 9 قبلا ل عوا اكيدش

 أ نال

 اهلج تتم رسوب تس تو هس سس هس ور او

 | نب كيس ح5
 ةةصسسيست

1 



 عضرب نا لبق ةتلح تككد لئطلا ةلبانلا ا
 حالطصانموهو . كلاذ ريغوا نامرلا امو زوللا نهدب |
 لجرلا ٌثسلإو.ةدرو هكنح كل دانالف كدحإو .ةماعلا |

 نزع ةياعلا ادا انا 2 لعبا كار 0 ىنعمأ
 تحت ةقرذملا ةرادأ وهو تبملا كلن ةندو . وكتح تحت ظ
 نسرفلا كنتحإو . (ةدلوم)ى أت مالكلا يف كنحتو.وكتح ظ

 ةنمو ؛ةياع ىلوتسأ ةكنتحإو. 0 لجرلا نسل |

 لاق . ًاليلق الا ةتيرذ ٌنكينحَلل ليئارس ظ
 سس ا ب تك اودسأل ديري ةاكفلا |
 نجا االف كنج وما ل2 ةاكجيومو :ءالدملاب |

 .اهناين ىلع إو اهيلع ان اا كلام
 علنا هاضعلاو ٠ هتلق دعب ةلكأ ٌدنْشأ لجرلا كنتسإو

 000 اح ىاك كناحووجاي لعافمس اكناحا * هلصا نم |

 فيضارفلا رمل ةبضخو هب كاني يذلا طيخما كاسضأأ
 طري مث ةفانلا يل تحت طرت ل
 مسالا كناو كب م دع م 0 ةنع ىلا محلا

 0 4 ما للا ل ع نا
 . نيل | مّدقم فت ل نذ م ملأ لعا

 يب يفي ةروس كيس 0

 يسبعلا ة ةرانض لوف

 هيب ثنمط له 45 جترلا لئاشو

 كاهاورفلا ناب عربا د

 . ةنوعرب ادب نوعجتتب م اهنا كانمضأو .كانحأ ج

 .ناملا ا أمراه يف ةعفئرم ةاغص 1 ا

 كانح لدم دوسأل قييم وأ هراقنم ليلرعلا انيحو ظ

 *«براول ا ةنكدح اىذلإو يللا لجرلا كانت اف«تارجلا ْ

 كانح جك انكاو لجراا نسل تاكتح نم م تاي كا |

 .نوهيلا دنعنييدقتلا اني دع ديبعوبأ ابا

 ل ةفرغملا ةيبا 9 ةكتكاو مب ءللا أ ا

 ةديولا | ةكينتما ١ «تراهتل ِس | ةنكحا يذلا بكمل كي

 7 ظ

 "ناش وهو . اكتح امهلفعا هسا نيتاشلا كنحا يف موق | .نيئانبلا حالطصانموهو» 0 -00-- لغسا يف

 ةظونج ا ردا اناا نم تل و ٠ ةيماج يو عارذلا هيلعو٠ ناسنالا نم نفذلا تحن ام ا جالا ينو ْ

 ةندو٠ :ليغنت 2 كنحألا 7 ا

 "بسسس يدلي هيتس وعما هدم يصح.

 يوعشال يا ) ةلمفا ام ايف لاقي ال ةقلفما نال ليق

 لبالا كننحاا نولوقي ٠ ليضفتلا لعفا اهتمىئبي الف (أهنم
 اضن ىيفو لوقا. كليا نم وتشم وهو الكا اهدشا يا
 نزو ىلع تناك اذا الآ اهنم ليضننلا عنتوال ةنلخما نال

 ربل |نم نسحا وه ل ايف .اهودغو لوحإو رمساك عفا | تحت
 ارساوهل اقيالو .نانسلا نمرصقإو جمرلا نم لوطاو
 | اًدوذش الا ل يللا نم دوسإو جاعلا نم ضدبإو يخأ نم

 ظ زعاشلا لوتك
 ضافضالا اهعرد يف 0

 ٍضابا ينب تخا نمضيبا
 ةيظنللا ماكحالا عيجج يف :ايكرتماا ارتشال بجعنلا كح اذكهو

 امد لا مكوقب دارملا ناك اذا مث
 ب يعل عانتما ىشمتي الف ةقلخلا ليبق ا
 ةقافتشا ضقاني وهو. بهذملا ١ اذه ىلع ةنم ليضنتلاو

 ا

 اًدوخأمم هن 7 ذواذش نأ واو ٠ ننال كنا نم

 نرد ةنال عضو فالخ ىلع دماحلا مسالا نم

 ١مل لك اق كغ الاعدما انا كال ها

 ىا ةنالف نم

39 

 تاقتثم

 عرذا ف

 نم 8 ةناف. لزغلا ُُ اينما 00 كنا

 كي مللاو كَما .دب كندي يذلا طبخملا كلا
 أ ةيضلا كوديفلاو اضيا كتحلاو . برات ةيكجلا يذلا
 رك ةكادن هريغ وارمتلا عضو يذلا

 تاب 3ك

 هنا ا
 لككتشملاو لكتتمما *«ًاطابتو لقانل يثنملا يف لكتح

 |ةأراإو ثدصم ةنكسحلا »< ظيلغلا يفاجتإو ريصنلاو ميلا
 ةيفاحاو د وسلا ةجمدلا

 نونلاب ةيونلا سومانلا خسارضعي يفو ةنوبلا ا

 2 ف "طلغ يع

 تريل ل ا طفلا صر م

 | قيييراملا اان ع © لجرلا نحو ةفرصإو هثك يا



 سو كا ناك وا ج نم لكو هيلع تبانلا
 اضيا فيتو .اًمينح مهربا ةلم عت نأ لحلا ةروس يف ا

 نيد نعل ئاملا فينحلا ئوساهلا ل اقو . ةاّدحإو ريصنلا

 عم فينحلا رك ذ نارفلا نم عضوم لك يف تايلكلا
 لكةبسو . السم اًمينح ناكن كلو ون تال وبف ملسملا
 0 هلل اقينح ود ادد وف ةدحو ركذ رعضوم

 يا اًنينح ميهربا ةلمو. د فري لو هلل لسا

 +ةانتح  ىهتنا . اممع افرصنم ىراصنلاو دوهيلل اهل اخم
| 
 1 "يلع نإ بهص نإ ميل نب ةفينح
 ءابننلا ماما مربشا ءابنفلا نم نيرشع ةينك ةفينح وبأو
 ةيسرافلا نابزرملا نب ناعنلا نب تباث ن؛ ناعنلا وهو

 دع ةيناثعلا نيطالسلا بهذم وهو ندا بهذملا مامي

 هيف بيم كل اذ نآل ةنينح ىلا ال بنينكلا ىلإ ةبسن نول
 ىهو ٠ تبار ام البق ام و ةبسلا دنع هايل فذ

 ةضيرفلا ىلا ةبسن ٌيرزحلإو يضرال اك رئاظن يف ساي
 ةيفينخلا *ةعيبطلا ىلا ةبسن ”يعيبطل اكردن امآلا ةريزجلاو
 دوهبلا نيد 0 نال لبق 0 مالمالاو ”ينمنحلا ل

 كك تفنحالا ىلإ كبس 3 :لا ف ةويسلاو٠ ١ ى :راصنلاو

 ربا نمل وا هل كلذ اهابق تيك يات كرا
 ناكو .اًذوذش ةنع لودعف ةيننحا سايئلاو .اهذاختاب
 ىه لاقي ٠ لكلا هب برض ىت> ةياغلا يف ايلح تفنندحالا
 مصتعملا يف يداطلا مام يلا لوق ةنمو .فنحألا نم حا
 سابعا

 رماح ةحاس يو رمع مادقاب

 سايل كد يف نحأ لح يف 5

 |١ تاللآ ميم ينب نم لجر ريغصدلا ظفلب مانحل فيتحوأ ||
 مايفلا نسحو لالا ةب ريفلكملا هب بّرضي ةبلعت نبأ +

 . رم اك ةاننح ىثنالاو ."قنح هب نم فنحالا * اهيلع

 رعظ ىلع ينمي يذلا وه فن>الا ”يارعالا نبا لاقو
 اًنالف تبرض لاقي .اهرصنخ ىلب يذلا اتش نم ومدق

 ىهو برعلا نم وبا ة ةنينحو فينحلا تدوم ةفينح

 اةرك لاقوا لجرلا يف فعلا نم ةلصإو رخآ نيد ىلا

 || بدحملا "تيا عرن 3و 2 اكو: لا

 كنح

 ظ اهتننحت هلجر ىلع
 ) م سنفملاك ايلا ةليلقلا ةّيذبلا ةآرملا ستحل

 ظ ءافلا
 | اذمق ر سارلا 5 يع يي 1 ىفالا شفنا

| 

 | * ونيعب ثانحلا يثوا اهديرو خختنا اهتيوح اذا ةانكر

 أدب تجاه اذا شّنَح لوقت ةماعلاو ٠ شننحلا شيفنتملا
 لعل

 مسجلا ريغصلا صخنوملا
 | ةؤدحومف اًديدشوا ظانغا 7 ةنمو هيلع قيَح

 | :عينقل ام دعب وأنس انسرشتناقنحإو عرز ونحب دحو

 .|.نطبل اب قزل باصلاو ليال ادذ> دقح لجرلا قنحإو
 ظ رض رييعبلا ماتت :حاو . بارضلا راك نم رض احلا

 قد ماك ذو ق2 وهف ةبضغا انالفو-< "قدو | رعاشلال اق

 كرو تننم وأ كّرض ن ناك ام

 لا ظيفكا وهو ىتنلا يم
 | الشو ل كاتم جما * اهرمخا ةبادلا قنحاو

 أريعبلا قنجا ةنمو. كب ىصتليو كسزالي يذلا ظيغلاو ا
 مورثم نب ةعمر لاق .هيلصب ةنطب ا اذا

 | ئضلا

 اكله ىف قنح ىذدلاز

 | لجرم يف وردد ةوادع 1
 ظ ني قنحلا قينحلا * 1 وذ قنحإو ٠ قانح ج
 | لبالا نم قينأحلا نام يا ةؤنح لبا لاقي .قنح ج
 |ةردكلل غابشا ةايلإو يح هدرفم دض ناعملا وارمشلا
 فريص عمج تبني ,زامصل 5

 ا جار دلاوهو 2 طقنحلا

 4 4ِف هك لعج 1 ةكنحيو ةكنحي لسرفلا 4 210

 | 7 خضم هيصلا كنجو. كلوا ةمف «يشلاو .نسّرلا

 |(رمل !لوطيا) ٌنملا تكبحو . هكنحي هكلدف ةريغوا

 |ةتلعج يارومالاو براجتا ةيكحا 0 اك لجبل
 (كندكإو ةكنحلا مسالاو . كدحو كلينح وهف اًيكح 5

 | كك :> عت لجل نب دا نا طر

5 
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 يفو . طبحم كاذو طتحم وهف طونتملا هيلع لعج تيملا|
 .ديدغدلا باوصلاو ليق .فينخلاب ةطنج سومافلا نأ
 لوهجلا ل ءلجرلا 0 عرزلا طنحإو |

 ةعواطم كيبل طنخو' ةظنح ىنعي تيما طنحإو .ثامأ
 ىلع ًارتجا لجرلا طنحتسإو . طنقف ةطنح لاقي ٠ طئحأ
 ةطنحلا بسحاص طناحلا * ةسفن هيلع تناهو ثوملا
 ع فاق طناح ٌرحاو . ىضغلا رثو ةطنحلا ريكلا وا

 يلا طناح وهو . ماردلا ريك اههظع يا ةّرصلا طناملا
 بيط لك طانا * ةانحتو ةوادع ليم لع لئام يأ

 طل < طّئمطاو طاّمصما ةفرح ةطاندملا « تيبلل طل
 *« بنل اب يا طنخاب مامر ل امي . اهب ىرب لما وردصم |
 اًريثك ةطسملا لك طبيا « طتح ج كيلا ةطخيكلا|
 عاب اماما ؟ةطنلا ٠ نو 1ك هنو نمو زف م نمس ىتحأ

 ةيوداوهو . طانلا طولا د طاتصحلا طاح «ةطبحلأ
 دعب تيملا هّنِج اهب شح رونو ريصل اكداسنلا عنمتأ
 يل ةايموملا بفو دايوطع اناحراز1ل] نم لنحت ويوم ظ
 ةلطجرلا و ةيرلل اهي ىراتس شنان
 ةيحل اريظعلا طمحألا *ةنوبتيل | اههيمست هماعلإو اهون وأ
 5 "طبق -موهل اقيو .لعاف مسا طنغتملاو .| مك

 ءانحشو ةوادع ليم لع لئامأ
 أط حيف ةوأط ناو كاش او طنحملا ظ

 ةبطضلا 37 دارا 0 0 6 كل

 ضرالا را نم ود و ةءاويشل ا ا

 * رادتسإو ددرترمالا يف لجرلارطنحت -رطنح
 خلاب ل - ل0 ةمطق يا ةريراطنح ءامملا يف امل اني . باعل |ةريرطنلا |

 ةيانح ج ةعزرالا بهاذا 1 ةفينح يلا بهذم | ىهمإو ةرثو ذل 0 لني ثمن لافتا

 ا 0 ١ * فانحاو كيدش وهو. 4 رافعص ةنا الأ زيطبا | ص 4يْثل دينطأي

 دنع ةنم ءاملا 0 0 ندر تقت 39 سر يفك

 الملا ليلا ع
 رعاشلا لوف كلاذ نمو . لما هب برب ب ةرارملا

 انلا ى الا كلك أ 5 ننال
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 وأ موههذمب أ ي

 فيتا 1 اوم ةجاحلا

 © وول ا

 ٠
 انهو

 ها 2

 ىرتو قاذت الظن الو ّس

 ةرارملا ديدش الو ركسل اك ةواللا ديدش 0 يأ

 لالا سارلل ةلوزتت ةدش نع ]والاب ىك.لظكلاك
 0 كال تالهس» نهم لظنتكاو ١ «تبوعص دش نع

 0 يو ةاظلا ا ٠ نورذحي ةآبطالاو

 0 ارددل ةنم تفطتت يذلا قرعلا ُِ 000 تناك

 33 لاظ ح يف ٌيرهوج ا هر 0 دقو٠ .اهتوق 0 5 ؛درإ هن

 د .ةطقاسا داضل اب ةاعتست ةم اعلا او كيف نونلا ةدايز ز ىلع

 . م اك ملاب ةنون لدبب مضعلو أن

 يل لنحت 2 لاخب» 6 ةيظنح يحي ظطح

 .ةافنح اباعج ةلجرو ل ام 1 آف يلا فس

 ا 2 وأ ى :رخالا ىلع هيلج 2 ياها ىدحدا لقت نأ وه

 ظ ف لمعوأ .رصنلا قش نم 0 ينمي

 دنلا ١ ا ةلصأو .انطب راصل 5306- مارب بالقناو
0 | 

 1 *< فن ىنعمب ةقانح فن د فنخو .٠ تالحأ وهف. للا

 |١ به دع وأ ةيننحلا لمع لبيع كل 5 تانحأ ةلعج ع

 5-55 وارمانصالا ةدابع لزتعاوا نتنخا

 0 نرخ ل ان

 0 ”نرداب جيصل ١نبار ًارالو

 هن ءاوطما | أطق < حر

 ا قل ارا كد
 فتحنا دباعلا ةولصلا ماقا

 أو ةرجتو بولو

 عبأت يحمل 2 ةيرخ ةكيسأ م 2 ةاوولسل | |
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 تاذ ا ةعججو كل ل ف

 ىرخا طشنتو 7 0 م
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 كروتمريصنلا يشم م دنعل دمغل او. ةنطب ولن ىتح يل |

 ءل | ملا ةريكلإو يثملا ةليفنلا قونلا نم ُِاَدْدَحلا
 ةيركلا ةببجل |و ةنيخرتسملا

1 

 يي ةتدحاو قورعلا رحاب - 0 أ

| 

| 

 أ
 ا

 ةرنح ف اهاوش اًدانحتو 0 < اهذح ةاغلا ند

 .ةينح يف اهيضننل دبع ةراجج اهتوق لعجو ضرالا نمأأ|
 ذيهزبخ لع ذيل ايذاحم 6 00 ةنمو ||

 00 - مادعاو | ةمكرا

 00000 00 ع رهاظ نوط هاا

 ا نأ موق ةنمو.٠ . ابك ليق قرعي مل ناف . ونحو ١

 تدي و أم لياق يف ببصيا كبارش ق ٌرعئا ذنحأف

 رمكأ لهي دس نوفل عر داس

 نساسالا فلان ةنم لقا ليقو بن ارغلا يف جازملا نقال

 لاح جازم ١ للف ان هنأ يا هَل ذيحأف 4 ةتيئس اذاإ |[

 ذانتح *قرعيل سنشلا يف عج 1 هنا كيما

 » ديدغلا 0 ةريولا »< نسعشل | ءامسأ : ماطتكأ ا
 ذأ ا و وأ كم را ةانلا ذنَح نم ليعف ذيل

 لع + دوه ةروس فو .يثلا دعب 4 رطني يذلا

 1 و اوك نار فدي يوشم يا ليقف . ذينحأ ||

 ئوشملا ذينحلا ئواضيبلا لاقو .سرنلا تذنح موق 0

 املا انكي ديلا 0 يذلا ل يفو٠ نش |

 بيطللا لسفلا نهدو ندا أ ظ
||| 
 أ

 ا

 ا
 ا

 أو .ةفوجأ |

 قّرعلا ريثكلا ذيزنكلا - ذذنح

 .ةليبق وأ ةفئاطلاوا ةعاما تامرذنلا -مذنح أ
 رعاشلا ىلاقأ |

 ىدملا بلا, نوواكرل اناا

 |مماطو تباطمؤللا نامنح اذا ظ
 *.ايرذنحلا * لبجلل نم ةبعش ودا ىذنح

 ٍماتفلا يرحل <“ "هلا ريتك
 3 عل ة اراَح اهرزمي 5200 ١

 مالح 0 * يود المل 37 0 سونا |

 ةريدحلا *«نيتحو نيل فصلوا ةيلهاجلا دنعىَذايجل لدنح ىتح لكآ لوذن هماعلإو .ريصفلا للا

 ه5

 ل

 ْ 0 0 ٍرتو الب رامون يدا قاطلا كقع

 :نطنلا اهب فدني ب ءآسفلل ةفدنمو ضيرعلا كلذب سي

 أولو لا ةيدح فو .رئانح ج ةردينح وهف رع نيفم لكو

 | لا اى قى م عد ل رئانلاك ]و كت ىح > ص

 هللا لور
 بازنخا - برز

 لب ل نم 0 6 ردا 6

 تر كولن ف هللا

« 

 رفزتلا و قرنا *# مم دلا ريصألا ركز راجل ةيحاو

 تاَرقَرَخ ج
 ||| ةكرعمألا طسو رزل اسنح سنحي يسدد سنح

 ال يذلا نوما + نوفا نوعرولا سنحا * ةعابجش
 ظ ثحا ةلهتال ناكم يف ماقا اذإو دحا ةعضب

 [ديصل|و.ةنطعووثلا نعو .ٌةدرط اشنح ةشنك ةشنح

 | انذلذ سحر :ةعل اهلل د35 ةددح ى عب نكح +فاداض
 ||| ةيحو ةيحتإو بابذلا حا * ةفطع ءيغلا نعو .هلجتا
 | | تارشحو اواو ريطلا نم داصي املكو يذارثالو فت
 | | ووثو صربا ماسك ت ايبا سار ةسار 0 0

 0 نوكأ لة 5 لاجر 3 00 سن ملأ د شانحا

 أ ظ بسلا زومتملاو اهككقزؤسملاو شدا خودلم شون

8 

 او
 وعم شونحم لجرو . ةلوهجلا

 ثام اضيع < لك | صح

 ظ 1( ص ح عجار) تفي فلا لجراا 2 دنكإو ًاصنحلا

 نطبلا ميظعلا معلا ى قيقدلا راصنتملا

 ْ ثسرل|و. ةداصح ناح اًطونُج طن خرزلا 1

 ْ مدالاو قفز 6 طيح لجرلا طنحو ٠ كرذأو ضل

 طتح * كردا اطنخ د سلا 0

 رم اوع

 ا ناعبلا ,ملا لاسندلا "١و لاصتملا - لصنح

 ا نازمم دفو
 (| هدنغربخال يذلاوخرلا لجرلا 0 0

 وأ ازين تبلعل ورك انف ك1 ةلصنملا - لضخ
 5 ريغصلارب دغلا لضنحا

 كم صحح بصح
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 خح

 0 مالبو

 |-منح

 هلأ ةلحأو يا د ردح دع داوسل ١ نال دوسلا ا

 : مانح 6 ةر مك بئاوسجلا ظ

 قح ىلا لطاب نم َّك 1 اننح ثنو لج .رلأ كندح

 0 ةلعج ةندا#أ يفر, ضيقن هنيكع ُُئ ثنحو ةيكعت

 0 بنجت لجرلا تنحتو |[
 اغيتاي ع ناك هنا كنيدحلا يو تال نق لكم مانا تاللدتعا

 نويت تعال غوي ةكيل جت ار>و. يمدد ءارح |

 بنذلاو مثالا ثلا * ةنم مث : انرانك نم كنتوا. المال
 ةدكعو قح ىلا 0 نم للملاو نيل يف فلو
 | تقوو محلا يا ثدي مالغلا غلبوأ
 لا | غاب لي يزال نعوأ

 ةاولا ةروس فو | هسا ثنج هيلع 8 ظ
 اومن و كردي مل هيسأ ثن

 اوناكو ةعق

 درذم ام عب ميس ل ليف 3 0 نمش أه درفم مثالا عقاوم 0
 قيرضلا ةرثنح ا )نيرا راح |
 راذخا لاجرلا نم يرشحلا + ةانئملاب ةرتنكاك |

 ةيبجعملا ماخاب لقنتماك في 2 لا
 . اًديدش ةلتف َلبحاو . ةلاما اً هني < ينل ظ
 نكست 0 هيثلا حا * 9 تضرع ةياج انا

 ءينلا خح 8 شام وهو هنلخ ىلارظنو عرس لجرلاو ظ
 2 او .ثذملا ل ءالكو. ”ءافخا ربذملاو .هل أما
 ىلا يا ونح ىلا داع لافي . لصالا خب ١ +لام هىثلا ظ
 + 0 ىلع هجضنو 0 لاقبو“ هلصا|
 تاكو تا اودالا نم يس : جيلا < تدخلا جانا |

 ضرالا اهب بلت ةحالفلا تاودا نم
 ءيش لكن م سبايلا بيتا
 را ىلا ع ليدل للا د

 ريشا لس ا ل اعوو ةيرذلل هلو

 بيا او لظنحلا ةرشو ارضنا ةكرجلا تن م

 م

 "اكل طا نيدنا ىلع ةيبامخ وا“ ةزملا وأ نول ةدايزإ

3 ٠. 

 دف اذأ | «:بنذل اب, ةلخادلا 0

 دحاو جدلا «راصق ثالمر وا لاولطلا لدرلا ل ابحح نزلا م كرثلا يا ةلمف مظعلا هيلع ا

 ظ

 .سضوانح |. ا

 ع هيد نلف ريح و ترا ا

 5ك

 ف 5 - 11 أ ةقودنجما انف

 فورح فورحلا نر“
 ناعبلا ُْ دو لعاف م

 ا 0 و 0

 رجا هر حو فروا

 رولا + احلا

 ب ١ كرولا: وب راق 6
 س 8 مح ارد أدع فيتا ةنيتشملا + بيلا

 تخل يب هل كلا
 ليثلا ىلا عيبا ريصتلا لجان - لح

 اب ب رض ل ةباؤصل | ةنيضل اةأرملا

 اهالكو عنصنلاو رتخيتل اي تلال الخلا يف هاما

 . ةاجغح صقرلا لوا ملوق كلذ نمو. ادع لك
 ريغكلا ىلا يغني ملييلقل أب قع قبب ن ناب برش لثموهو

 ها رح 2 3

 ا ةوخنو زووملا نحن لوقل ةماعلاو ٠ قفشا هيلع نع

 2و 3

 | عمدا * لالا 5 مخل 00 - جدنح

 ىه لاقيو .اقلا نم رغصا بينكلا ليقو . جيدانلا

 اهيا جي دانا ١ ةدحأ ادا >* انأول ١ تبنت 00

 ظ ةدئاز نونلاو رد ح يق نإ اوخاورد ديلا _- ادام ءا ٠

 ْ || لجرا اوءس دن للا نم روزا خا ىل الات د

 ظ عطار |ظلا ىلإللا سيتم
 >ا نم ةلطم لاي ثالن امغميا سد انساو

 | ريتفللأ طعن ماردلا نم ةعطنلا سودنحا رش لك
 . قّرذلا املا ك0 ١ك 55 قوق كاكاو قوق دنا

 *قهحالاو برطضملا لي وطلا لجرلا كا قوق دنخإو

 | .قّرذلا اميف ىلوالا فاقلا عنو قوق دنحلإو قوق دنحلا

 |بّرعم يطبن قرنا وهو تبن قوقدنحلا ٌيرهوجلا لاق
 ةدايز ىلع هاني قد 1 م 0 قوق دنهلا لتنالو

 نابصن ةنم حّراتب عدا م قرف ةييف نونلا

 ع ةعأ ارلا ةبيط ف اوجالا ة هب و 1577 ةقيقد ةلبو اك

 ١ ةةياعلاو + ايننل 0 الف غينلل تساصق هم

 - 2 ا



 ' 0نيدرحصا عري ديرح :

 براس

 0 لوف ةكموو» .لعنلا مسأب لعافلل ينل زاجل تأ وَما ْ

 اناكر :دطا دا 5 ركب 20 و ا

 سو ب

 نونج نم + وأ م |

 زا: شابتقإ نود لكل كيم اهشا ا
 ةفنألا ريحا * اذه لبق رك ذ ايما ياحو .ةطاشنوأ |!

 نيذلا لعج ذا علا ةروس يس ةنمو.ةياجلا بيساهنال|| َ
 عنت يفل ١ يا ةيلهاجا انج ةمحلا مورق ةيساوزفكأ ظ |

 ىا ةسااو هدرا وخل | اكيلفب/5 4 او

 ررحلا لع ةظفامل
0 6 

 يا تانيرعتلا ٌِو ٠ ةدلوم هله ا

 تسال 3 +« ةمعلا ىم نيدلاوأ||
 م

 تاريح 5 ير كان ابكت هلع دام يي

 ع

 ايمال 2 كيم 3 |

 - ا

 يف هب دا 0 6 نم |١ 5 ٌق ةليبق وبأ ب ْ ٠

 2 1 شيل كنت ا ا ف ل ين“ 50-5 ميلي 0

 را يف مايصلا ربلا نم سيل يل ريس يف 0 ١ هس 0 ا
 | ةأرلاوعةتان تفيلاو وضحا" اد اع نكلا اح

 أدت . ءانلاب ةبهح ةكقو ايي مادح # ا ْ 1

 1 ءرضخأو . لعاف مساكن عنالا* :ايلاب م ا
 3 ا الا | تان |و قف ضي كت

 3 نإ 550 ا را قحركو

 نآنح جردحالا باضنملا وقرو نم ذخنب:برقلا نمزتكل ||

 .رفعت | رازح شير ةكئجو . بلطتلا ردخالا ةانياوأ | ١
 ادا ةدحإو ةء(دكلا «راشلا ةلوغلا اجو ]

 هباصاوالو 3 يل ناك يحسم وغلا“ بنح

 يف” ججوع
 ركل 39 ل بنت وهف بنو نخب ,رثلا يح هيقاسأ|

 ١ مع دل هباجر ب 27 د باكير |

 2 بنتو. .٠ ب تعي هايد 0 0-9 كل

 5 هيف تدذديز كل 0 كدا ا 0 مح بانو

 قالا |
 ةدلا رتبت |

 جالا +« إبلا لا نحو . لولا متت ا عنج

 ن | دعبلا ىلع ةمئارلا ينط ةبقانعل اكلم نمو هل كابا

 ٠ ةيواحو يح هيلا هيلا وا كايودش ل 37 كسي الاذكم ||

 يال تك 2 هل أ 0

 تيد

 لا 1 لاو. حلا
 1 ريصنلا 0 د« نشأ ةرينحح د را رج

 || تيربح 51 1 دك أمي

 | يا تيربدح واض لاقي .اًنذج فيعضلاو .ثمل اخ يا

 وكل انا عاريا

 55 ف*هيعض

 ا ويعر الراو درا يديم انين
 .اهيلع اري اهيلعوب نعل ”ىصلاو ٠ كض و ثعملتو ىتشسو

 ثيدتاب ةسأا انالفو
 صب: اوبا 2 تدروكلا ُِ خا ع هي

 ا

 تلعثلا ل

 لا انوا للا لك1.ةلبغطل ]عراق
 || نر. ديدعلا ظياغلا ليانتملا * أطاطت لجرلا لبحت
 *«مالكلا اانينكلا ١و رس هلأ هل أبنا 3 ميت ل ابنا 3 3 والا

 زد او قل الا خف 0 ا | 1 ورثلاو 0 0

 ا تا ا كوش نب نوح قد . مح اوا ن ..طلا م م

 يملا لاقل ل تحد ةلغاط ةيفاللعلا ستاك 1
 38 الاو ْن اايع هع عاام ل.هكلاو ٠١ | يلح ةعباتو ا

 فير وهو فدغلار# سوعافلا 0 ' قو :فاغلاركو

 راخاو 157 تتويراخلا ناد توا تاعدح

 كم أ قواك ال كيس 0 ةو 0 ون تح ةلصاو كيسا

 لكل ااا ةفافلالو ٠ كا اللا بلاوتتام ع ئوناحا وا

 ف ذركلا قع 0 8 0 3
| 

 7 د

 تينا وق * تيقن ا

 م | 2

 قيضلا 0 رتنملا 7 ةلعضلار ءا2غ ١ رمي ببرأيو

 ومع تشاد | 2 2 الأ فت نايا دار

0 | 
 | لذنل آم تفيينطلا ع نشل 7 ضر ف ةدش ةماعلا دنع

 مدغم

 | مي 1 اسس ايا نم فون ا 0 زومالا ق ٍق كي 3 5 ا

 هب رارملا ناعيش نم

 ص دلأ را صقلأ رشح |

 ادا

 را ل ىلع ةيعابّر ا

 ا ع ع دا هس حم حد حامل هاتي - ب هير جما تحرج تس

 تكا



 يش

0 
 ت- قات 0 ا اييحانلاو اهل ني .ثنل |

 يرو ا

 6 و 5 يح راممملاو: .قرع و نفتح سرفلاو

 7 مي لوبف ةزعم يول بضغ هياء يع و .انيدش

 انيدد هذا حا | هاحإو ةيب رانلا 1 دي ا

 ىلا برقي ال ىِح ةلمج نراككلا ىخاو» اح لاغالو
 ا الع عنب هةاح .و ةاماخم ةنع اجو. . ىهح ةلجو

 رعاشلا لاق .هل لذنحا ظ

 معين ماا دجا لحام ظ

 كاك نقف رتيخنم مل نم

 و انا سان : دا 6 . عنتمأ ع لأ ١ كك ند 3

 فرعل اييرمأت ٌيرير#ا لوقف هنمو٠ ؛ةنع اوذءابتو ةوهنئحأو |

 صي اا يتحاو. هاما تلرالو ركيلا نع -يضو ها ح كلعنتو

 ضاقلا لّوذلا انو. عنتما امدحا مرضي اع

 يه موب مهشألاب اولاقو

 0 0 1 ةزه ةبواقم ريغ سدصملا ءآي عنا

 كن رعلا ضعبل ع 1ك وا ٠ لصالا ىلع جس درخأ اناف

 يالا ا باسل و 50 ١ اكدوا ءايجحا *ينلا واو

 د و دعملا تل ضلأ ب 0 لب ؛/أ نم لخلاو لعاف مسا

 عفتني الف كرتيف هرظ نيد خوه مدان 0

 ةدعاللا ةروه ف ةنمو ٠ 2 ا عنمبيالو ءعيشل ةنم أ

 04 ماح الو تاكو الو رقبئاس الو قري ند ل لعج 4

 ةايدع الاوز هساز طل كلكلا ضيا عاتماو :ةفاحو ال
 ١ يناح الف ل أثيو . ةتسارف

 لوالا نمو .زامذلا ياحلثم ةقياعلا ياحنالفو ٠ لَو

 يسبعلا ةراذنع كل وذ ظ

 أاهجورف 7 ةغباس كشمو

 انه ةزيعل ا ماش رع ا قيسلاب

 ءويقلاب  دزرتلا لوقنةفانلا نمل
 ناو رامذلا يمامملا دئانلا انا

 1 و انا ماسح نع عفادي

 كاردا امو ةءراقلا ةروس ُُي ةنمو ٠ ي

 هم و

/ 7 3 

1 

 ماهكأ ف كن 0 ةيماحا |

0 

 م تاذ يا ةيماخ ران هيه ام | .اهذ

 ريل د

 يح
0 

 رج

ِْ 

 ازههأ يا موهنضع يف موتي نء زرشلا ى تداخل ةيماح

 ءاح ىلغ

 يأ ا ماا عجو' هلاشو 8 كنس

 امة + ةرسادمو رفاحلا نما اني
 مل

 د كلن تادذ يأ 0 مح وهو

 تبي نع ام نا.تيماحلاو : يجو ىل 5 7

 "هيث نه يف

5-0 

 يفحو» قى ان

 دنا لاقي ركل كح اها هيل اهوهح سدش لل

 قى ام ىو م اهو حو ريشعلا حا

 ٠ ةأوسرو هلل الأ ىهحال ثيدحلا ١قو. بيلي يرال ا

 لأ ةينت يس يئاسكلا عممو حامل ايف

 هللا و ىتح 5 : ( ماي ةنال ) نيج

 اذهو ٠ يشن ند

5 

558 00 

 ا 7 حاشنت.مالل اهاتلكو ١ اًضيارش اذ امم اول اولدب ١ لاو

 - 3 ّض رع

 ةمذ ق !لحد نم نيدلوملا دنعو رام ةياوصلا 27 ام

2 3 

 م 2 ا

 اهدلا ةيحأو. 0 اع *ردصملاب

 ن.- اهاصإو اهب عدلي وا اموثو هرياوا روز 3 ع

 هزم ةزهلاد

 .ي> وأ

 ٍ 00 ةتَدَ دربلا ة 5 ىحو تاك 7-0 ايا

 هع ع4 كلا 31 ا 5 مسالأو عيت نه ف حام

 كلا ى كيب ةدعلماا ف ثمي كيس 1 ةنمو٠ .ىنعملا انا ى محا . م هوأ

 لوذ هبلعو ٠ طياختلا اهاباتيو .ةآود لك نازل ةيبحأو

 ضرما مايا هب طراختل اكةصا ١ مايا يف ةيبحلا ءابطالا
 نم 4 هيلع ذرب ام لعجتن ةلعضل 5 دال جا ع اهنا يا

 اسال

 25 #3« ضرألا هدأ قذاكساو ةعيبطلا ع هلي هسا 0

 *«ميدلا ليحل نمو ين تلكو هرضإ ع وح ١ ضيرأ

 ْ امد دشو اهرؤس رفا نمو ٠ 0 بضخغلا دش 1 ا

 ا اهراكساو ا

 للا اًضيا ةيماحناو ٠ يع
 1 ةيرارلا فيس اكل بلل 2 هانلأو؛ م تب ذيو ةباكأ ىبح

 ا أممسفن م انيمإل ةءاولا اغا ةيماخاو . تاباورا و قا || ريكا

 ا

 | ِ وه لوقن ب هكا ل ا ىو لا نا

 أ تءيضد 00 موألا ةيماحرثارب كقل ىلإ

 1 ايلف أه ف ءانإ اب 4 دنع ٍضْؤعو اهر دنا رزش»

 رد خلا سفن لع ىاظت دقو وبلال ب ادخال 1

 0 طراتل 0 رد مك هيف ام برقأ 20



 3 وح

 نول ١ تايم + قّردلإو رتل ىادتشا ادق قا “1

 نبللاو ثامنا ةملاو ميلا ثوم ةويحلا رجالا دلو ا

 0 ل اح 2 لبالا نم ةيركلأو 8 ||

 دض يالا عينت ل ا حدقلاو نسألاو /

 اذا ةتارلا 4 وللا نذل | يعل بايثو .“ 6 1

 | تباث يل اذه ىلع اح انا لاقي . تبافلا ا ةاو.اهعتمأ |
 ناو. 31 هبف نذعُت يذلا ريغصلا هلا هر او. هلعأ|
 .ويل- مح املكةبحاو . يرق يل يب و بيرقلا 1

 رذدنملا موجحلاو ١ عرفك وأ 37 تاذ ةيحمو ةمحت ضراو ١
 ١١ دوسالا مويحتل و٠ كوسالا مول أوى يملا ةئباصا: نع

 لباورئاطو ناخدلاو داوسلا دبدشلاو أ ءيش 1

 دوسالا 0

 نوح نانا * نادرتلار اغص نيا نسال ا

 دارق مث نانمح مث .اًدج ”ريغص ةماقق هلوا ةعصالا لاقأ |

 ريغص :قئاط بنع اًضيا ناندحلاو .ةفلطو لع م َ 1
 *« بنعلا نم رييكلا بلا نيب ريغصلا ٌبحا وا بما
 اقرا »+ ترانبسلاو قيقا حاز ءاكا ا

 نكمل هو نيماومملا ةدحإو ةنامْما * ةيدابل 2
 ريهز 0 0 داعب 0

 كل ةنئهذ قو 3 0

 مئحلاف جار دلا ا

 0 ل

 زب
 جوزوب ا 0 5 7 0 . اهرح يا نيا

 اا ١ قىهو.٠ .ةامحىفنالأو ولبق نم ن 0 نهو ا زال[

 ةعمبو 5 مو ناو انش 2 اعف ه ااهوخاو | دعلا|

 برغملا و ةصاخ ةأ رمل لبق * احلا يا هداج

 ارق ووذ 5 ارملا 3

| 

1 

 ىتح دش 88 00

! 

 عم نم 007 0 مزة

 ىعم ند او اهنع واللا اه نوماعحلا موال ةيامضاأ| ْ

 ُِ غل واولا فذحي م ا يلمع 00 ال ةرنلا |

 8 رابع ١ يا 20 هرخحأ 1 فذحن و 0 ةلصأ وما ||

 : ني 0 ينتلخ هل ةاوقو مناع مدع كَ 68 يأ

 | ثدحت وثب ويتحإو .ةفادم آلا نوكت الو اضفخ كيل ابو
 ظ ا عننإو . غضملا 0 ثقف اش

 ظ بكج وهو 00 هيف كو قالا 11 000

 2 * ملا روب ا 4 3 ا فو. ققن

 |وب ديري : لها قرروا هك انطاوق رعاشلا ني 2

 (لوق ناكل ءانعكالا لبس ىلع ميلا فذ ماهحلا
 رحال

 يم | دونف يفع ىأن نإو
 اريل دلال يلا انوع

 | ايل ةرنلا ةقلدب يمك الأ فاد حاولا دار

 ظ ءيش ف 00 :راكملل ىحنا دارا دق 00 ليو

 21 ةامتلا ع لا يل ةماعلا
ككا يف مل موق ةنمو. اهجوز ما 5 1 ةامحو ةجوزلا ٠

 | ل

 / اب كقلوأ ةاوملا نا

 1 لاب اهتك تن تعلو
 | ةيصالا لاق: تاو ج 0 انفع معا فك
 | ضرع يف نانللا ناتيحللا اهو نانا سرنلا 0
 | ةُيتما # نظابو رهاظ:نم نيتبصعل اك نابت املا
 رعاشلا لاق. . ةتروس مالا هد ةربخو يي مح ْي ةووحاو

 اًنيَض كدعب تلز ينلخ ام
 مألا ريح ميلا ركشا

 تفسر 3

 لعفلاو
 ع يئاب) ةدرحتو ةيادحو [.وح هيوم «ي ثلا ىح جح

 ١ ةنع دو

 مم هم 6

 0 ةويدح و ا

 ىو د

 ةيبحو دو يسا ىح 2 و

 ٠ ابك ةكنم 00 1 ا

 ضرافلا يشل ألوق هباعو نيلوعفم أ أنه 00

 انعم او 77
 اذانج ةنم راص ىلق ك وه و

 | ءينلا نه ّيتحو 4 4 عماعيل 5 8 فرت هبدعت ربشالاو

 هي ل دا

 || ةنمو٠ ةلمثي 0 ةئاأو كاع ا هيب و ةيبح ىو

 ظ تو 0 ءارامذ عنا اا و ١ لاخي 5 2 اا داك 1 برع ي ةاسالا ١



 ىفلاو انعبا وز نلاو ةمالاب ستار رخل ابابيق قدكوأ|
 ىلوالا ٠ ةعبرالا طالخالا 000 رابتعاب راش ةعبرأ ا

 ةثلث يبو. ةقب ل سنو 0 ةمز زال 3 0 |

 ايو اك ناف. 6-5 ج 1 لا 1 يس 1 نم ن ال عاونا |

 ناو“ 3 30 ين 0 ا ناك : ةيواسنملا ين ظ

 هيف حلبا ينانلاو .ةد ةديازتملا ايف نراك 5 ١ك 1

 ةعبارلاو 5 اط 0 1 را 5 3 هود

 مح اهل اتيو. ٠ ناموي كرتو ذوي بونت يو 0

 0 نأ يضنن 09 اعبون نا ْن عم كلذ 5 ليف ماو ْ

 قال ةرذع يلع ةثاقلا 1 ُْق ذخأت اهنال 10 يح

 تاعاسلارابعاب ىف وكلا مايالا تاعاس عير شو
 اليل ايو ةنرالا لجل نوكت دقو يرانا راعابألا
 ةيوادوسلإو ةقرحلا اطل !ةيو ةيوارغصلا كل ذكو. ةدللا |
 سيشل 2-3 00 نبو' .ةعادلا عبرا ا |

 ب ع ل قو ل 0 مايا د لا * |

 لق ليقو. مايا ةحبس ملكذل دا ىو لاو قى دوا مابا |

 نوت كلون كو امرويرعف باق نراك قرا

 00 يفور 00 ملا حلا مسقنت مث : 0 دال |

 ثو. 0 رم ىلاو: 3 ريل 0 رطاذ داشدا |

 اهاف كلا ناعتكرثكأ وأ نيطاخ داسفل كل يلا |

 1 لك بنون 1 ١ 00 ةيقلبل ١ ندا |

 0 ا موا 0 يي ةابلا نال ةفينخ يناثلا |
 هاك موب لعل |

 وأ مود ملأ و٠ ١4 5 تتبوأ حامتجال ةليقن انا رار نقلال كبوت ظ

 بونتا ةعغلا

 هييف ل يذلا مويلأ َّف ةبونأ 00

 :اهدارعالا يضاف لحو 4 ةيغلبل | ةيون هيف نوكت يذلا |

 أبيف 2-0 1١ ينو يزطلا ىلا تارمشقلا حارتنا

 رمخابوأ ةيدم ةراح > طالخا 0 ون تقو يشنلا |

 0 ديما ةماعلا لاو ةفورعملا شو دز 1| ىف 0 |

 ا ا 3 ل طاغ 1 ةبصخلاب 0 3 ا

 | يا دي يا كح تباط لاتي اناو كم ااا

 مدلا نايلغ نع ناث دت اهو. اهنم 257 2-00
 1 ضرعت يلا شو ةداحلا ري اي لبس ّع

 وحأ |ب . ىفشنتف مع 1 مل

 0 يلا ةرئادلا فو ةطلبخلا 4 37 5

 نءوأ ا ضعب هس مرو نع
 50 رالا ل 2 طالخالا قا 0

 لاتبيوفو رعملا لست هامات«

 ا) انيال

03 
 ل

 كابا جب ثنو 50 كا ع ناعما ل

 ناوهو ءآّبطالا لاعا نمأ 1 او !كيردتل
 ام عن قر انا ىلع ىل 2 م ةدكعإ ءاودلا ةروراف 1

 فس +«ةبحاصو احلا ل داع ا د 2ايأ 0 ايف

 ظ ينشنسأ 0 ا 77 امج تر 17 5 ا ةدحاو

 ا 0 ثيدحلا ىف و ير ا 20 هب

0113 

 ْ 0 سس بابضل ديزاوبل دشنإو“ لال ١ 0 ءاعل اب

 | 3 كثكوت ىلا 4 ل قرا 4 ن1 ة

 فوع 0

 - رع -

 وشب هانعلاك 1 دنا يرول

 هلو ع ب

 1 أعسو ة 4بتح نينبلا صعلاو

 |0011 ورمل ودرج اخ و لوقو
 ١ نكي مل ام تييلا ةيفاق بس امكةيفاقلا يف آلا ليعسيلال |

  51وكلا كنا لونك“

 بونت تواظألا نأ أنتراجا

 كي مافأ 5 "يقم يلو

 .ةّردا نودو ةن ؟لإو ةهذلا نيب و | ضيا كلاود
 5 ا ٍِى 14 كح 07 ةفنجلا ل - ةغلو

 | نمو. يو رز ام لكو د اك داولا تعجل
 سا ا هوو رد ام يا قارنلا

 | | اقازنلا 1 هيلا قارنلا ة 1 مكبو | 3 ل لاي

 اا م يذلا هيزلا 5-8

 ٠ | تبل ميزا ثاوملاو عيملل ميجا نب تا

 56 أ 2 ا دصلاو و

 رس سرع عج جر

 اي

 طظرلا انكر ميسا * ده 1 ةض 0 ةاملإو 2



 رح

 عش كلذ ذ هابشأو نيشارولاو اظنلاو 59 ,> قاسو يراد

 نحاذ هنا ىلع باخ دزاقا ا _

 ةلال دلل ةماجملا ىدت لا .نال يا) ثينأعلل ال نم
 للاتين ىح فيي انااا لا انو ب عمل 1 دعا
 ةنهو٠ دحاو || ماح إو اأق اكرو(اهودب ما>ر كذالا|
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ِ ا
 

 يرد ماعلا حّولملا نب سبق لوف |

 رتزاتم صاح اك ان الآ لإ
 كولا ماتعلا يو واط آ
 َ دوعلا ن نارج لاقو ظ

 ئراشلا دعب ىصلا 1 ذو

 اماح وعدت رتكيا ةمامح ْ

 1 تحلل ثوم عروأ
 كينعلا ن.م”عول ماها ا ا يابن ماها قاسوأ

 قرارا تبي نول مالا قنعو ٠ .تحا ازيك 1
 ىلع ةنودّؤعي اوناك ل سُرلا مامحو . ةماهملا ىنعك جوبا |
 ئدوعاغ> ىلاوشنع يف (عوقلغي يلا ةلابنرل ا نارثكملا َ

 ه مر 4 مامحو ل اوحلاب دوعل مه ريطب َ 2١

 .. هيلا ايوأب يدا ريكو نم ةككم مرح يف دجوي ا
 موضع لوق هنمو ٠ مر هديص ْن ال ةقنلا ف 71 وشهو 0

 الوب
 ىضسأ 1 نمالأ ْف كنيغر

 مايح لم لحب

 عا اذه هانعم نوكي نا ليدتو . ثوملا مامج اذه ةوسبعلا||

 1 ؛ دننلا نعم ردصب لالا ُئ وه هو ل يضنملا ثوملا|

 لق و٠ باو دلا عمت ع ماما 3 وعنملاىنعمب ليشسا|

 *+ينيرسلا لاو. صا لس 1
 ىلع عفن ماوتحا ةل>او 0 * داجلا ةرحو تابنلا ل

 برص نش هاما ><

 م تأ تأ او اح عيب ام شالو رحألا

 ةنأدعسو لاملار ايخو 7 جلا اوأق :ارالاو ردصلا طسواضيا

 تالا ةئاح و وادلا 5 0 ةنلا ردتلا ةحاس و5 ريعبلا

 ل ميل عل ١
 ها ١ةريسل ةوااح هيف سالا بح

 ادا لوتزك قضم سب ا ةئداح تناك ]لم ضر 0 ةنمو٠ ”ةردقو ثوملا ةأضق ماه كو 1

 +*ىراصنلا ل2 س دنلا حورأا تَقلَو ْصَقلاَسَرْفْلا ندوأ || ْ

 دنا

 ظ 7 مشا |و ةيلالا ن نم تل اها هيدا ابو ”ردصم لا
 ْ د يبغا م 0 دحاوأ 0 بانل ملا قم

 ير
 | ميول درااع علا اسوا .اهّرد

 ْ ةيكمالو لياقال 1 هي 50 0 اح هل امو

 | هو ارح ج لبالا نم ي ركلأو 2 0 ايحأو 4

 ظ الور شل امو: اهّرح ةدش ةدديطلاا ذو : ظعم ء 0

 | دامرأ ا. ادم او بحل عج ميما و .ح وجاللا ق ين 5 مّ

 ه قرتحا اا

 همو

 | رباج نب ةرض تنب هر 1 ةنل اق ٠ ايمح نايتنلا تراص

 ولم ن

 0 لكما ةيماولا+ يف ندا رايلال

 ه لكنه 0 لوس 5 لق دوا نآكو يحض 0 ١

 ا ربخما 5 الذ. 37 1 و ةلاجر عمجو مي يف نر
 م راد د نم مونم باصات دالبلا هي اوفرفت | ب

 | ىلع سدنت الورك اروع تناكو نال |, هذه الا دجي مف

 ظ ن. ليقيال واسف ىلع آ١ دف 2 نارا

 1 بلا ابق اب ناخب يرحل مهم ةباصا
 | تراسفزوجتن كم ىتفال ات ! اق اهقارحإلل تمرضأ يلا | |

 تأ اثق اهموق ند دل ان م عام 5ك مم 35

 || *ٌالّثم تبهذف اًدامر يا اًيَح نايتنلا تراص تابيه
 | ةرارح يف ةايطالا دنعو , رم اتبمسإو ردصم ىف ل
 ظ 5-5 دلإو حورلا اطيرغ قدنلا عيج يفر شنت ير
 5 تانبج جةيعيبطلال امهالاب ضي الاعتتا هيف

 ا ةعبأت 5 0 و ١ طالخالا وع ل

 ظ نا , ثاحار# او 0 نع ةث :داحلا تح ّك لك ضرع

 | يضل اك ابلاغ ةياسننلا تنال اعننالا نعون داح فاكإم
 رجلا ثنيشن نع ةئداح تناك امةقونلا حو 0 اةزارحلا

 00 ةنوفملا ىحو.اهابوطر ين جيلا فدل
 ظ اجلا و .حاور كاب ىأعت مويلا ىف و .طالخالاب

 ظ ا يت ١ يف ةئزاللا ىو ا ب ىلع

 ال لا ايايركلاا ذلو قورعلا ل خاد اعف ننعلا
 0 ”ةاواقورلا جراجابف ف نذعنا ١ نركب ف اا يف © ةر“ ءادلا
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0 

 خلفا ا فل قو 3 2
 اح ١ جدوطلا سك لا ىلعو ةياثلا

 2 شعنلا ا 100 ٠ ةوييسل را دب ليحلا

 ام لاقيو .ةلئامح ركّدلا لماعتو لام جلوختاب
 جب بأي أ ةفالع دنا ل يأ ليمت نالف ّغ

 ىلع كلذو ليج ابر هثل | ى نع ةمرلا و 2 :لماَح

 لل .ليج نآكم نع دقت تاكل م َن ري 3 ف 4 يثنلأ

 2 دودجلا لوب أو :لوح ريغ نم اهنباذ ري ةأرملا

 ةيلوحا ةيضنلا يف هب موكحللا وه نييفطنملا دنعو .وكزلا

 دكر كوالا مل
 راعل ةييسل انأو

 علال لاونج يي رشلا يفوهو بطر 00
 3 1 ةروكذللا كالوس قةيو دالا نع

 لوغو 3 ١ ار قطبح ول .ليماغا

 نا ىل شح ا ٌِ ةلها ل يذلا ك ىيدلا نم

 او اهيمست ة 4 اعلا

 يشب

 عئاضلا خافتم جالا +اًديدش ةلئف لحما ٍِح
 ىلا زدنا ةياقل ودك

 يذلا ام نأ نطاب ابق 5-0 اهتالمخو نيعلا قاليح

 0 ةاتلا ا ند نانجالا ةدوخ م و لكلاب دوسإ

 ديس كف 8

 ةتريح تبار لكلل بلق اذا يذلا ردحالا نها نطاب

 كيابل نانا تلك ةضؤن عالما قرات
 هلو اهباذا ةيعشل و .ةرجت اح ةيحيروننلا <ح ظ
 رمالا و «هل ءاَضَق اذنك هل هلل او . هلع ريغبلا َّلاحتَرإو . ةنقسأ

 ذب | لوهجلا ىلعررمالا و
 3 يم

 . هدضصق كَضَق ةيحاج و ةها انالف

 رالف منو روق كلذ هلو. 2 مر
 رمح اذراص حرق باب نان 2

 برق هيغلإو 0 ل
 ةتباصأ

 مالغلا مم حد نؤعت ةأملأو .ةيجع تن 5 1 3 يأ

 خرألاو ناكل دم رب كدا ل ل

 ءاكإو : دا اوسلا لارضخا اعابن ادب 3 0

 :اقاللقل اب امتع ارو . مماب 4 ةهجو م
 ةءاحو: مانسحلا 0 0 00 محل عتست ةماعلاو

 ظ 01 ةبل اطو ةبراق ما

 1 دخلا. يا تاذ تل هيلع ةتقو ناحو

 ةسنن نالفو ةها انالف الار 21 افا انكل هللاو

 ب انالفو. 1

 قع

 200 اند ام اهحآ هدو

 ا |ةعقواو دوسا يا 7 هاج الف هللاو .درايلا ةاب اباسغ | ر
 |[ عدسات نال راوشلا ند وهو ”مومحت وهف : ىتحأ يف ْ 3 00

 ْ من لتس 0 يا مسالا افقد وسار ص 2 مو

 مني واللا ةيكمها | اما - "لجل او .”ينسأ ىنعك؟

 1 لجرأ م مي 5 ل تجخأ راع نم تقرأ ا ل

 انما ا ءاملا يا ميينحلاب لستغإو ماما لخد امانا
 أ ناك أم ىَأب يل ١لاسغا 00 1 لالا وه

 سرف تضل زعاشلا اي قرع ضيا < ب مس

 هيام رونضأ بل هن 3

 اف حاارنابرغ ءايرحأ

 م 0 1 ١ يل هكا ةيوشطحأ د

 ةدأوو افا نم لجرلا ةضاخ اًضِا ةماحإو . ةماع هسا
 جيتا را ا تاوذو مياحلا لبا 1

 | نم كاتم وا و 7 و مضعالا هللا مسا وهو طنفللا ا

 ظ | نحرلا فرحا ا نو رآآ ةءانوا .نمحرلا فورح

 ظ رولا يف كسيفوتسا دق(. 0-0 ءارااو ماللإو تنلالا فو أ قف

 ا لوفامو“ ن اهحاتتنا 50000 اهحاتتشا يت | ١١

 ةديعوبا لاقو :«برعهل 7 0 وح لا ةئاملا

 ا |١١ ماوحتابو هاو سابنلا رح لعاو رارلا ين رّوسس مماوتم

 ا ياز ح تاوذب جت نا كوألاو لاق“ كعب س لق يتلا

 اهناىلع ةيضنا ا ىف ارقي اكن ارقي اهنالولاو لا

 .. . . سوا »اكس ع | ٠ يذلا نيهأش و فالذي 000 56 اق ص

 كلذكو .رفرحا نم كرم ةلكفناف نيهاوش ىلع عي 2
 *(اًرج اهون ب فلا ًارقناكما ردا نك اهنافرلا
 اللوك يلطلا "نم قول يد: لكوفت وأ وتعب تعط مايتم
 :تاجح ج ةيملاك قتالاوركألا ىلع ةمالا يشثو ةثدحاأو

 وه ماخلا لوقي نانكلا ناكو ماجر تدلل لاقبالو
 مايل ةيممالا لاقو :ثويبلا فنا أب يذلا مايلاو تبل |

 روئمنملاو .ءارعصل اربط نم ُببرض وهو ٌينحولا مالا وه
 ةيرهوبما لاق تلا و» ايلا ءلهالا وه مالا كرا ١
 | تخاونلا وت نم قاولعالا تاوذ برعلا دنع اهلاو



 لغ ظ

 لات ينل الوم وهل جلو. قطان" ةروغأ ْ

| 3 

 :جدأو ما اهيلعيتا لبالاو | جدأ ابل لوما دحاو وأ ظ

 ةنوداؤ ناضلا دالوا نم نأ | فورا لكاوأ| ظ

 لما ريغكلا باحل | أضيا ليخإو ل اجلاو نالدح جأأ
 ةطقن لوكا لوو . ةيعيبرلا جوربلا نم ءامسلا يف 3 1

 اند نال تام ]سا اقل 5 بل
 م ةرجال ”سإو ةداخ ةيطا هي باودلا نم هيلع لَك
 نم مثاردلا 7 ل اي عاجلا حالطصا ينو ليك

 هاج امو كرد وكلا 9 «ردصلاب ةيممت شغل ||
 92 0 ا ل أو .ةلحاو 2 لب امنا |

 نم ”عون نويفطنملا 00 ساينلا راد ىلا رادأ
 ةلزام نإ ةطنلا دنع ةم ملا 7 ضو د «ينارتقالا س 7 ا

 000 5 اا مدنعادتب ملا 0 !و ةال | دنع .ربخلإو ادتبللا

 قتاعلا يف ىلعت ةريغص ةطنرخو ةغل اهلل لعق لاجتما ظ
 نيضيالاو اهوغو قاروالا اهيف عضو طبالا تحت ىلا
 *«ل اعل اب فورعملاوهو رم اكل امجا ةتفرحو لامحالا|١

 ةلاجشار ايدل ردد لاك | تنومة ام أ ا

 ربنان د اضيا هل امحلإو . دسم نم لبح اهديج يف بطخلا
 الت ىلع ةآرملا أهسياتو ةفيفس ع ء 1

 مجزرف وا ربدلا يف ةاينف نم يوادتلل لمحت امو. ميلا

 ٠ جداوطلا اهيلع لبالا وا جداوطا لووتماو ٠ لوعفما

 . لدحت يقل بالا لوما +. اك َعنبو لذح دحاولل]
 دل ريعل نم 0 ؛«ع لول 1 كلذكو

 ذخأم ةذوخأم ف 5 9 ما لإ هياع تن ظ

 ايل اتيت ناراج كالذاو ةبواحتاو ة ةيوكر < رااك فوصوم لا[

 ةفانل أقي الف مب فوصوملا فالخي ة ةيوق ةلومحل افيف ا
 مم

 ب حج

 ا تي ا لامأ ج لوح ام ل

 ا 0 59 هر ا ل انيعالا ةطقنب ملال

 | يرسالا ديرإط كا نع دلأو أو ةنوب ريف ”موق ةلي

 | | 2 لتلاو ع 2و ا ف ءادع بال 2 و ل دل لا ظ |

 لوما *

 انفع نايل قو. لءان وعي لول تسود

 6 مب

0-6 

 ايدل لو ا ل
 هلل م

 يبق بح ٌفس رايدلا طسو

 0 لبالا تمل اقي. ل اهحالا ضيا ةلومتكأو

 ظ |عييماسو داةوؤتو لاحألا ارا اا
 | ةنوزحلا ةيس اك عيجلا نعم ديكأتل هيف ةاتلأو لح

 ل كلا اكل ارشلاو بيرغلاو لودحلا ليرححلا * ةلوهسلإو

 |ةيثلاو كرشلا ضرا نم تّذخأ اذا وم ن دا اب
 ظ مدل ن نمو اغلا لوا ند ا كايد و لويحلا

 ا تبني ال ليوسملا ن نطو هي

 نا ىلا 3 يف اموق 9 ةقلاف

 وألا رع ند مازن م ىلع

 | 1 ليي هزي ةرضالو
 الع! اجل ةليس وهو لئامس 2 بيعمل ةقالع ةلييلا
 | :دلجودلضا ين ةورعرج لا لئاجو ل

 | * اهوحنو قاروالا ويف عضوت امل لاًمحلا اضيا ةايحلاو
 | ياريم ل ايجالا *ل مو ح يف ذم واو

 عقو ىت* ةاهننلا لوقو .زاوحلإو ثولإو كلشلا 1 ا
 ارا نوكت نا راج ىم 000 ملط لادخالا

 ظ اري * اههييعت ىلع ءلال دتسالا لطب ةفصلا هذه ريغ لع

 ااه ناكملا ُْ ل ا رك ناكم مسأ نوكي

 1 اش يا 0 تم نالف ب امردصملا فو اناا

 (لبالاواربدلا يف رس الوات ةماعلا دنع ةايبحنلاو

 ام وردرلا لدا حالظما قلما انو لدا ج
 | نم نادالا ةقلدخلا (”يفاغالا يا ) ل اغشالا ىلا فاضي

 | روما ع 1 كي 53 ردحأ 5 اماما قفاوت لاغشا|٠

 | ليلاو.اهعئابو لءاححلا عناص*لماتلإو
 لع 0 ا 0 قرنلاب كلاقو ليلا اوه

 ا ىأ أم كر . ريعبلا ىلعو نال هيف كوكشملا

 ا 0 هيج 8 ل ل درا ا دل انيق 0

 0 كيان لك ناطالا هلم ريرخ ا نمد نسل نيرجما

 | |[ 0 رخآ ةلباقلا ة 4ك كل كَ .- لشرب م ُ 1
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 لخ

 الف نع نامرلا ماغي قاب |
 ريشا | لماحتو هرب بلا ةليقأ اكلها اقر هلام

 هيثلا تقلكت وسفن ىلع لجرلا لماحتو . لقافت ويخم يف ظ
 ىنعو «يثلا لهحاو. هب يرْغأ هبل ل ء ليخنإو 5 كم لع |

 دي اك ١ فايت اه 0 اهدلتن ةطينصلا هاج

 ليلا ىزتشا لجرلا لبتحاو .تيضغاو ةنع تونع

 . ةقاظارمالا لهحاو ٠ داب ىلا دلب نم لومخلا ىلا يا

 . جقتمإو بضغلوهجلا ىلع ةنول لوت> و اهيلعريص ةددلاوأ

 *« لحي نا هل اسو ةرومإو ةجئاوح ةلّمح ةسنن ةليحتااو
 نأ رارالا ةايحو .ةل 0 0 ظ

 اناا ردا ل انيو حاسما ايف لاق .ةنإ اور
 ا نرك ل تسن انه اف لكاج ل اق ون اك ككاك |
 ثوم ةنال هنل اب ظفل هنأت ىلا ةجاح الف يا) ثانالل أ
 || لاق نمو ( هب ينتكيف ثانالاب هصاصتخال ىنعملا هيأ
 شايقب هبف ذخا يا) ةلماح يف تَلَمَح ىلع هانت لاح
 دشناو (ةّماق يف ت ءاثك ل منلا نم ةقتشملا تافصلا |
 ان ةلماع لكلو قا نونا كتضختا |
 ال 1 اذ مالا لعد ري ىلع ميش تآبح اذاف ظ
 ركّدلل نوكب 0 قرذلل ىتهنت انا ءاطا نال ريغ ظ

 افاف اهب 2 راف كيناثا ةنالع نع هيف عسا دقفأ

 ةرصبلا لها امإو . ةفوكلا لهالوف اذه . لصالا لعوه ظ

 لجر لونن 0 5 "2 أنه نولوذب مهأف ظ

 عم سناع ةأرداو ٌنناع لجو ٠ مي أ ا
 0 < ةبلكو ؛ ةقاص 5 ارمأ اول اقو ٠١ كأ ارتشالا ظ

 000 !اق . كارتشالا|
 1 تانصلا نهد كلذ هابعاو ضئاحو

 بلسو ةنعاضرعا اذا ن أو

 ةنظاح لعلإو

 [تاوعلان ا
 أميف ة 4م حال

 ري 1 جراخما وه ةّئيطا لها دنع راما :ىما اكمل

 ا ج - رمال اني . ]ماجا قس ةلماح مس ا

 "كجاوعو تالي عل لح تاذ سا ةلماحأ ةرجتو

 5-1 قيال اكو لدعبموراجو لع لامع |

 اشبال اجحآلاو 3 اج اهل امح 3 دأ و نم ن ..ءطبلا ُِق |

 5 ثانالإ | 6 تانصو ةر 0 : م تاو يف انا فيانلا ْ

 | اهب فصُو ةموم فاصوا ةءاجحاو ةبوارلإو ةعبرلا ناأ

 م

 000 ارا 7 0 1 - أم 0
 000 كلا الع ديفت كئاحأ لون ف ةظرتعم ةبدخو

 ةدحاولا اهبصع عارذلإو مدقلا نمو لجرالا لماوحلإو
 دادتيشا دنع ليسا ة ىفدنملا كلا ةلوماخلا + ةلماح
 أهلمي ةمارغلاو ةيوللا ل اهتم «ليمإوح ج (ةدلوم) راحملا
 . لامإو ةل انكلا ةل اما * لبح ج موق نع موف
 داقنملا وب ةليحي يذلا ريسلا يو فيسلا ةقالع هل اح ا

 لئاج يعمحالا ل افو ٠ ليلختا لوف انه . لئاح 5 3

 ٠ ليحم اهدحإو امنإو اهظنل ن. اطل دحإو ال فيسلا
 لحي 4 وردصم ليحل * ل امها ةفرح اضيا ةل امحلإو

 ْ ُك أوا ور ارماضيا 1 ١ ميك يب نم .نوطب

 000 ا ا
 ايلاروأ رديظ ىلع ام. رسكلإو ةرجش سار ىلع وا نلظإ

 خل ابف ربك |ذاف 0 امرك ابرهشلا رع

 | 52 اذه ثيدعلا تع .لايحو لودحو لامحأ
 || نبا لاقو" دقني ال ةنإو نجار ينعي .ربيخ ل امال
 | دحإو ك اذ نم لضنا ةرخآلا يس انه نا ينعب ريثالا
 ربا انهربيخ لامح اللام ذه قراغملا قو. ةبقاع

 انالأ لج ردصم لامع 4١ هدرذ يف لاقو.رهطإو 8

 ||| نوحي ذل ينعي بصنل اب لامح ال ةلوقو . دجملا ءانبل

 ظ بصنلاب انبر ةلوقو (فاضملا فد )ربيخل اببح لثم

 | | ولقن دنع هب لذه ةناك ءادنلا ف رح فذح ىلع ضبا

 || | 5ليجحا هي ةغل ضيا لّرَحمإو . دجملا ناينب يف نيللا
 |[نكريرياغتملا داحتاوه ءالعلا فرغ يف لبتكاو:ركذيس

 ًالومحت هيشلا نوكي نا ةأطإوملا لمحو . جراخلا يفاتهذ | ول
 أ | ناوبح ناسنالا انلوةكرتطساو الب ةقيقحلاب عوضوملا ىلع
 أ | لع ًالويحم ءيثلا نوكي ال ن نا قافتشالا لو ا
 00 داب ضايبلاك هلا يمسي لب ةقيتحماب عوضوأ

 ٠ ضايب وذ لب ُضايب ناسنالا لاقي الف نراسنالا
 )00 ]2 لقو .ةاطاوملاب يلع الويمع نوكي لئيحو
 || | ةاطإوللا لمح وه (انكموه بف لاقب يذلا لما يا)



 لح لع

 ناورث نب ديزب وهو ب ن. قمحا لخملا تو :ضرغلا || 1

 يل نوما راو 0 نمد ةدالق هيقنع يف ىأع سيلا

 قرسف ناورم سي "ها هل ن 0 عاض اذا ةسفن فرعإ أ 2

 ةمامأ سلجو هتنع يف ااعج .و "معان رهو ةقنع نم ةدالنلا أ :

 1, ةر لاقف هيخأ قنع يف ةدالنلا ىار هبتنا الف ا

 ومحال وق ل 0 انا 0 5 ديزي تثنأ ينميفتقرس ْ

 ا لاب نم قمحأو لع نم
 |و اها ةروهملا نم قجحإو تي

 نع 7 8 نم قمحأو

 ناشبغيَبا نم قمح

 0 أنه نسيل صصق لاخم»١ الأ هذطو. بتكلاك يعل

 0 وه ليف :ليضفتلا انه ءانب ُْ 7 .اعانم 2

 يف ود امنا روظحملا نأب بمب 3 توم لآ نم قوحا نال ظ
 ىلع ةانبلا مزات اممالر ا َج عل اك ةرهاظلا توما د

 فالذ ةضحلا ةفصلاب ام ليضنتلا سيتليف كك ْ

 لاو لهجا نآرنلا يف درو دقو . عصا اوهو .ةنطابل ُ
 10 محو 0 قامح جةانح ومو ل !

 ةد ودا ا اقع ا : قاما 1

 ال اهجاتت ينل اوا لبخما نم رماضلا قوملاو قمح
 .قيحاكف ةرحلا دلت ةآرإ ما ةتيحلاو 2 1 رم ّف قبس 0

 لوا نم يا) اعيج يفرفقلا علطب ينل | يلايللا تاون
 .قمحا كيباعج دق رورغلا اذهب اهناكق . تصادق كنا[ ظن مغ نود نم كلذ نركي دقو (مرخآىلا ليللا

 قايحاب باصملاق وحلو |!
 م لجرلا سقمحت تسنح

 ا يف أوعقو لا .يتاودلإو دئادشلا||

 كمَحما »« ىفم كبح كايحت ةلالدلا هي كبح
 فورخ اورد سانلالا ذرو ل اذلإ أو ءيشلكنم راغصلا أ

 مآ دالاو ةعبط 5 ءينلا لْضأَو ماعنلاو اطنلا راغص وأ

 ةريصتلاو كتيحما ةلحاو ةكبجا*هالفلا ْك وفيسعتب نيذلا| |

 دلا| |

 >1 | سيق ف 1 لالا

 هميم

 ةلعسا انام و ٌداْنَح ةليحي ورهظىلعيثلال مح 1|
 يا لابيئإو ضرالا تليحو ةفاحا ةروس يفو .ةعفروأ |

 .٠ 2 ا 0ك
 | ةروس هي ةنهو٠ 2 انذاك لوح .ايك ان نماكنجلا ْ

 ْ ضرالاو تاو سلا 0 5 2 :كرع 57 بارا

 ا 0 1 يا 0 واس اهحو امل ش نأ 2 3

 | .قفانملاو رفاكل آ١ انه ناسنال اب دارملاو . ناسنالا اهناخو
 ! ته ع م ةنع 0 هي 2 ارغا رمالا ْ ةيحف

 |هلوق ةنمو لياق وهو ع تاءح لافي الو تقلع ةارملا
 ا ةروسُف ةنمو ٠ ةناجل 6 اناوق هدو عزم ةليل ُُ هي 0

 | تراك ربع تلبخلو ١ ندو لع انهو ا ةتلج نافل

 ظ .راطم الأ ةرثكل رح 0 رمتلا ليحو٠ ل اهيلع

 .ناتدل هاهو طنس مث 0 دقوهو رف ديصلا لوحو

 ملا .لفك ةلاحوب 2 هيلع ةناعال ىلا ةلمحو

 | ليحي )ل نيّلق هلا ٍِ 2ع ا

 | ىسفن ىلع لمحو
 ةلقن لعلاو . ةظنح نآرلا لمحو . هيف اه دهجا ريسلا يف
 اولرخ نياذلا لكم ةعمتجلا ةروس يف ةنمو هب لغو ةاذرو

 لتك (اهيف امب اوعفتتي لو !واعي ل يا ) اهوار مث ةيرونلا
 ظ د 4 0 07 ىلع هىثلا لمحو .ارافسا لوحي راحل
 ىرجم رارجا ةاخنل | 00 لحو. كح

 0 ا ةيفانلا ١ ليك مخبر عم
 * ل احلا ناهز يننل اهنوك ا 0 لعلا
 .هليح ةنلكو ةلمح ةلعج آل محو اليخت مالا ةلّمخ

 ليا ةليحاو٠ ٍلجريغ 0 اي 5 ارا تلمحاو

 رمالاو . اهلمح ال امحتو اليت ةل احلا لّمحتو .وب ةناعا

 | اوعضو وا اولحترا مونلاو .اهركشو اهدي افا

 الا ءرما لوق ةنمو ٠ ليحرلا نوديرب لبالا ىلع لامحا
 ١ اوايمت و وب نيبلأ ةأدغ لاك

 رزلظح فشقان يأ 0 م ىدل

 1 ةنع ا 0 لل ةنع اهقننالف 0

 لوق ةنمو' داق لمحت و .ةيمضت ةاهغل | ددعر يضل ١ لفل |

 5 ل بر ا قد هيياع 0

 ءاجراب :عأب وريظن

 ا
 ميم ٍِس يب اهب اًقوقو

 لمحو ىلا كلبعال نولوني
 1 اء ءايعإو تدمع ةقلكتر هاب ال

 ؟4«ه



 نق

 ةبرض انالفو. ٌهرْغص مينلاو . سيشل نمور
 للا د اذا لذا ةنمو ٠ غلا 5" |

 ل طيحتو' يب دوي ل ةنال برضلا يف

 ا ةقرح ةظايحا < طوطبخلا ماسلا < ( نع
 رجح حا وو نافل ىسي ا ةيبش رو قالا

 ا ةلبجحلا تينلاوهوا تايحلا ىلا
 كلتا ىإ ا( ا ل و طامح جريحا
 دعو ةضاج هردلا توتو ةييخو ةمد أ 01

 هربا نحيل نايس اك
 ف رع *اهرثو سو ا ةيرفلار اح

 ةرقوملا ةمالا لبال|
 ةبسنوك هود طوط كو طاطبجلا - ططخ

 داو ا ثمن طيطت تا 7 طيطاج 5 قلك |

 مالسالا يبن ءامسا 0 ظ
 َرحلا يتاح يا ةفل اسلا بتكلا يف

 000 هلأ وه 2 لّظبحا ىج لف
 هرر 2و

 3 ةاحو اةيحو 0 قبح م قمح َّقيح

1“ 

 ولا م ا 2 |

 0 اتحاد 0 2 2 5 5 5 |

 2 4 0-0 م

 جحا دلوب تاج 3 ارا تقمحاو٠ 5

 ا نم ةأرما تلاق
 ا

 ث 0 9 وي يف ق

 هتيم نوكأ ل

 ا يضخ كارا

 ا ذأ قبح حا اذلو 0 نا

 لعفو عضاوتو لذو يح لجرلا قو 0 |

 قلخا فود و ١ تن ديص ضو تلاو" 0 لعف

 < 0ك[ دع انزلفو ليحل لمف لدقو تح
 ةماعلا و ٠ ندب ىف طفبتي يردجما ةبش.قامحن ا و.قامحلا

 قوت” و.

 كك 0

 ع 0 قو تبيح 0 لوقيف ديف نو ديري
 5 مهأو ثدصم ةقامحلا 2 لي ير لو اك ةنومسلو

 ةالوق 2 ةنم و 0 َق ٍِى ان هيف 1 1 :يباعلا 3
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 رعاشلا
 ا داود ءاد 1

 اا 1 3 ا

 ا و داكو هيف داسقوأ ةناصقنو لزعلا هلك
 || ّيلعلا ءايشالا يف ركتلا يف ةراصتن وه ءابطالا جالطصا

 0 حو ةيدملاو لزتملا ف ريدلا نسحب قلعت يلا

 رمولعلا يفو . مععم ةاماعملاو سانلا ةطلاغمو شاعملا

 00 للا 0 زد ليلا ىلعلا ه2 ل ةيرطلا | ذ

 ا انو . ةدزلب لب 3 ل هك ع نإت

 ٠ ةنالطب يكل ركذلا ناصتن ف هب وع راأ ليق هو 0 وع را

 |بسحي ةقآ قيحاو ةنوعرلا سئئرلا مشل نوناق بو
 ىأ لتعلا ناصتن بس ىا ) نالطبلا وأ ناصقنلا

 | نافزتملا ةل اح ىنا) ةيوبصل|و ةيفرخماب ةهيبش ةل احو (هنالطب
 | ةبراش بقعي ةثال ربخلل اضيا قيما لهتسيو . ( ىبصلاو

 | قيحلإو قمحإو .ربظلا دعب مونلا قيحلا ةمونو ٠ قيححلا
 قيما لعتست فاعلا 1 سرلا نم خخ رت ضاببلا ى ةمحأو

 1 قمحالاو ةيحل | فيفاكلا قيحإو

 ٍ يقفل حلا نإ ديزي ل اما

 أ[ ةيئالا قيما رثكيو يلا لوحارتقي دق

 .٠ تطل هورس ىدعكب

000 

 |.ةلجرلا انما ةلقبلاوءاقمحلا ةلقبو.ىمحالا ثوم ا

 533 جب ءايلا يراجت ىلع تبعت اهنال كلذ اه لبق
 || قاما قيقمححلا + كانه تبنتف دوعت مث [علتقيف 31

 | ١ | قورحلا * ةقومحا ةقيمحا * غلابلا قمحالا ةقودتملا
 | | | ريغصتوهو مخرتلا ريغصتق محالا ر عصى يتكاو . ثابن

 أ | | ليما ةنمو اضيا لجر مسا وهو. ودئاوز فذح دعب مسالا | ىت
 .قمحأ ن 7 ناوردنلا اذه فرع يأ .ةلج ويح فرع

 |. ىلع ًارتجاف ةلمج ةفرع يا هلبج اًيِيُح فرع ىورُبو
 ًاانأسنا كعءعصتس 0 10 فرع انعم وأ

0 

 ش قيد 4ك 7 ا مد ا ا 7 هنأ ءاذياب وبن

 أ هلل تعال نهو ١ لقعلا - دنا ى قيحألا ><« ضيبأ رث ط٠

 | هقبرط يس ةكولس نكلو عت هدوصنم قمحالا ليقو
 | | | ىلا لوصولا قيرط تس ص ”ةيور هل نوكي الف دساف



 ضم

 *مق درتولاو .بضغ لجرلا شيمنإو .الدتقا ناكيدلا| |
 رثوو' . اميق م نيقاسلا شوح لك ”ردصم شمحا

 ةضبحلا »< ى قدلا رانوالا نم ش ا يمد 1

 الات داق 21 ةليلنلا كلا ا ةئيقدلا راتوالا نم ظ ١
 16 الا شيحألا* رعثل اشيوحلا #«ةقيقد ةشمح

 5ظ نشاء قوسو قوسلا شاوح ل اجر ل اهي ٠ شاوج
 ناعنلا لوق بلو ٠ سايقلا وهو شح ىلع اضيا ّ 1
 ينغي ام سراف دالبو داوسلا نيع يفاما ىرسكل وسرلا |

 َّق ا شما ناولالا د ىشلا ٍ رعلا ء 8 نع كلما ْ

 سا اخ

 .ةمرو نكس اصويحو اص "تصحي جر جلاَص يح
37 

 نع نق ل ١ ةاننلاو .اهترأ 1 0 توها 0

 0 5 او انج 7 ] 9١
 ظَرتلا اة ك1 ارنا أو٠ ثتفمخت 0 تناك قال |

 ل ةضتو ضيغم ضخ. ايظا يعذر
 يسق نم ُلَّذَأ وه لذملا يفو.. ماشلا دانجا دحا صيخ
 ها ها ا ميك اهلها نال صني

 ”1ءر لقب صيصخخلا * مهنب اناهم ٌدأيلذ ناكف ايسيقأ]
1 

 ص يصملا ةل>او ةصيصبخلا طفلا قي لمح ةضمادلا 1

 د د نيم ع وهو لكي بح صيخلاو صرخ ١
 *«ةددشملا ميما مح 1 يل تب نولوقي ةماعلارثكأو .ءاذغلا ا

 دك صم صقل: صيصبخلا :صيخلا ةبح ة ةصمخا] ةصرخلا | 1

 ع بيديك 3 سيشل ا ةصمي يم ا 0

 *صئاه- ج ةقور.لا ةاشلا ا |« س يبل سمشل ايف ||
 .ةيقال ذاحلا اةصللا ا تلا ك0 ا

 لت ةماعلا دنع ةصيخلاو

 شمحإو . بضغ لجرلا شّيحتو .مضّرح مونلا شءحإوأ |

 طق
# 

 | ضخ و١ نيتمحلا تلكا ضو ايل ايه رم الا
 | نعل ضر *يب ثلا ضيحو ٠ ماهتشا هبو. ةهرذ ةنع

 ظ ضيح ليقو . اضءاح ناك ةضويح > ضب ضءحو | رن
 ظ لئار لا ةيسانل ضح نيل اب صار لح باب نم
 ظ 0 أ كو ف .ضيح ىدمب ضخم 0-2 0 كلم

 ْ ةاعج<يتلأو رغما اهأ هر 1 :نالفو ارضا 2

 ندهو٠ ةضوّ#لا خط انو لعاف مسا ضماحلا 2 ا 1

 | ضماح 0 و رك دنع هجم ًض ناحل نُل

 ]ج ضماحما ثنوم ةضن احلا + ةدساف ةريغتم داّنلا

 | ضخ /ا ضخ م لكو ةحلج اب ضضياوخإو 6
 | دنع ةلك أت لبالا ةيكافكوهو تابنلا نم رم او عا
 | 11 مو تالا نيدلخ ام قوق سال
 | اناكف لكلا نم عشت نا دعب ضمعمل ىلا لبغ لبالاو

 ملك و١3 10 ناك ضاحي كل

 ظ بفرح مايا لو“ موي ىضيح 3 ضوءح ا

 | ضمتو ءيشلل ةوهشلاو ضيا ةدحاو ةضيتحلا *« برعلا | ص

 | ةهنملا لبالا نم ةيضيملا * ُ ماعطلا ٠
 ميل > تاكو ج ضمحلا عرت يقأاو 56

 انرز 2 ن1 ا 1 تاتسبح ننال

 يا زجيمالا ضامحو ل كا ل ا اد شكا

 | ثدصم ةض 5 ايدك يللا لذا د هفوج 2 ّ داّكلا

 و دال ةنعال دم

 رك :ريثكلا يضارالا نم ةضيسلا *ضماكلا مطو

 ردصم ضامحإلا * ٌنضْرَح ضارإو ةضيم ضرا لاقي
 ضال اب تدق امو هم دقَم ُِ يربر | ]وقو. ضمها

 | ثي داجالا 2 ةضافالا هب دار ا هيث راق طيشنت 5 هيف

 ١ عطبجلا در هذ ةيحات هب كعمل ١ تاهاكنلاو :لمتسملا

 نمل انمنالل ضاهحإلا لوتس ١ نظل ةيكاف وه يذلا ٠

 | ضتح سدص» ضييختل إو . ناجم اهالكو لزطلا ىلا دج
 "12 1 رما هيك روزولا لف هب نيالا
 ظ ىتح ةنحت رانلا دقوتو ردق يفروزبلا 5 نأ انو
 | ل او را 2 0 ضخ .ةعئار اه 2 0

 0 بور 1| + 3 د نبللا ض د ىقسأاو

 | لع اع لعج اتانحل 21 رم لح 20 2
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 ضواكلا لفسا يف نيرغلا ةد ردحلا

 كيسا ةقرح ةاشلا ىلع ام لاقي. فوصلا ةق رجلا
 تةبعلا باهلا ةماكلا صضعلإ دنع قَد روت د اب ف وص |

 ادنملا رجلا ساو ديدغلا سرا حلا -سرج 1

 زمجحو . هعذل 1 0 زو راسل ثبارشلاز

 تزين 0 0 : 1 م 0
 » يب صد 2

 حورلا تاليا ٍٍ - 0 2 ا 2# 0

 ف رج دار يمر روحا »:ةضوج | يف ةزماصع ةنامر#+ شنب رظ ظ

 ّ رو ا فار هيل رد هيف لاغ لد راك وخلا

 زر ا | *«ناسأل ”عذل يا اج اهعطف ةلقب و دينالا |

 هع يح ا ووش كاف يدب ديدعلا لكلا

 زيد ةرالفو . زوما زيوحلا * ةضو ةضبق امل طباضأ
 ةدراجتل ١ جراوةملا نم ةقرف ةيزمجا * ةزماح يا داوألا|
 نا اولاق مهنا الإ ةينوهملا ةقفاوم كروا نب ةزهح باعك |

 زمحا اذهلاقي . نتمالا ريَحألا *رانلا يف راثكلال انطا|

 ١ اهزجا لاعالا لضفا برغملا ِ انما يل ل اعالا ْ

 ناسللاز حييل ثماح ٌذيبنو نبل لوقو . اهتش|و اهضما يا
 نالفو . لوعفم مسا زووحملا * هتدحو هتدْشِب ةقرح يا|

 ةديدش يا نانبلا زومحمأ
 سّحو.ةبضغا اًنالفو.الق اًسَح ةسيرللا سمح

 1 نيدلا يف بلصو د :دا سمح سني لورلا ظ
 2 همر

 . ةشو ةبضغأ ةستح | وذ 2 2 - ةىء[جح 0020 |

 سمت>|و. ًاليلق رانلا ىلع ةعضو هريغو ةاودلا سمخو |
 تضع اماععا لجرلا نسر تاو ءاجام تراك |
 قيقد | تيبس. ةعاجشل إو رمالا يف ةّدغلا ةسامحا * ةرهش سال |
 .حافكلا دنع هنرق ىلع ٌدشي عاجشلا نال ةساّس ةعاجتلا|
 ةسفن لجرلا فصي ناوه نييعيديلا دنع ةساّملا عونو ْ

 رعاشلا لوتك ةءاجتل او ةّدهل اب
 ىدرلا بهري وا توملا باهي يإوس

 ارا شيعب نأ ىو ّيريغو
 اطس نأ رهدلا بهرا ال | ينكأو

 ادع اذا ماّوزلا توملا رذحاالو
 2 رهدلا ثداح يو 5 37

 انفليشما يا يسفن تدل

 0 نب بيبح ةنطتقا رعش عوج 0 تاويدو م

 * برعلا راعشا تارائخم نم مام لاب فورعملا ٌَداطلا

 سيحإو .لاجرلا سرجو توصلإو ٌيمدصم سلا
 ةماعلاو . عاجشل إو لاتفلإو نيددلا كي بلصلإو كتشملا

 +رك ذيسو سمحا عج سمو . ةوفغل !بحاصل ةليعتسأ

 ا ك1 لاق كلاب ندجالا قدم ءانسمتملا

 لا لام وما فورامج ةبالصو اهتانب
 . ةمرحلا ى 0 فرعيال ن الفل 7 ةمر 110

 عاجغل 0 دع سمح ج ةانجسل او اهرس شام ةطمحاو

 *ل : زري نمعسم .ىكا*ةيانلا ةسييخلا*ر ماو معلاو

 1 وم عاجتلاو لاتنلاو نب ,دلايف الا ٌدتشملا سوحألا

 نونس 00 ةنسن 7 نسماحإو سح جاسم

 ١١ ةيهادلا ُِ يا سماحالا كنه ُْ عق و 0 و شماحا

 قشور“ و جحا عمج ةبلصلا ةكمالا سحخحإو تاموا

 مست ةيلهاجلا ف مهبات ندو ةليدجو ةنانكو شرف كل

 دحاولا . ةبعكلا يا ءاسوحلاب مماصنعال وأ مهيد هس
 نا اك درنملا ىلا ادو درم سجحا مهلا ةبسنلاو . نسمح
 ير رق 0 ا ىلا ةيقلا

 2 لل 2.

 ٠ بضع 7 [شمح شرحي 0 راسم » 50

 4 - ور 1 - 2 و

 و يش 2

 5 2 كلذ نعم شح ن 0 0 ضعبو

 ريل .ةنهح ىبعب انالف شمحإو .ةعجج <ىثلا شح
 بطخماب اهاوق َرانلاو ٠ لغتى>اهدوقو عبشا ردفل ابو
 قدزرنلا لوق ةنمو .اهبطأو

 تغحأ ةماعنلا موزيتك ابوضغ

 ابهيشه اهنع لاز وبمهُح زاوجاب



 1 رح
 00-3 ص ت4

 ,ةربح طين دخلا ءاقن ضايب

 ادّلَوم اًءائجا ىرغبلا ل تانف ١

 ريشا ةدحأو 0 اح يا قرح وذ ٌبَطُر لاو ا

 دع تر 59 ظيقلا رح نم كوم لا +رئاطلا

 يف راها بحاص راما **ضرالا رشقي يروح ثيغو | ش

 سرفلا ةراسملا * - لاحجلا ٍِس 1 رنا

1 

 *< ةرمهلا يف ةغل 3 ع 0 2 ا
 جور و هب دكوت هرهاظ وشتم ضيبا بس رخل
 ا ار * ضيا ةكشالا هل لاتبوأ
 هرركذلا ريل يس ةردوخم أع هب هكر 1-2 لاقيوأ ْ

 .ءاحأ ج ريكا ةنول امر حالا * يدنا رف ارملا| ْ

 نا ا ج ةردتحلاب عوبصملاوأ ا
 رتصلل لدجال اكةفوصوملا 2: ءامسالا 5 ل لمالا ا 1|

 ةئانشلا دانا ردا ياثلاو .لداجا ىلع عيمجي ةناف ا ظ
 ءاضيارت-الاو. 3 00 عيت ' ةناف دوسالاك ||

 اضيارتحالا ىلطإ دقو .رمل | نم برضو ةعم حالسال
 0 تشعل ثي دا ةنءو .ضايبلا ةنول ام ص |

 ناولا ىلَ بل اغلا نال برعلاو ميتا يا د 17 ا

 . 00 ةرمس ا ةمرخلاانازلا كرمال اا
 ا ا ا ا نا نا 00 ابأ|
 نا رثل ايا ةفئاعل *لع لاق ثيدحما ةنمو ٠ ةاضيب لأ |
 لق . هارد ريغضت قو ةكضّنب اب يا ةكريمخ اي 7 لا
 دوتا قلك نانا اتا ممعالا||

 لا مو لا 3 منمأ |

 .ريخإو ملل او نارفعزلاو بهذلا [ضيارمحالاو . ضي |
 يأ نيّرهحالا 2 ل ؛ دوسألا 1 نم نغل را

 ردحالاو .ريخ او ملا لها نرءال ةكاو رمل !لما نم
 قولا ناكم نارنغإلاّنئاسالا يف لَدَجَو قولك اغباأ|

 ىشمعالا لاق اي
 تكلها ةئاذلا ةرماحالا نا

2< 

 ىلطااو ةقيتعلا رفإو ملل
 نلف نارثع در أب

 رللا نارمحالا حاصلا يف لاقو
 2 0 لازا

 تلق اذان ريختاو

 ةيانك لتتلا رجالا تولإو ١ قو كا يف لخد ةرمأحالا

 اظن

 | بايثل اب ٌيداطلا

 ىلا اذ يا كنوللا باث 20

 1 لا
 | يارا نحنا لوق ةنمو . ديدشلا توملا ضيا ردحالإو

 ُئ ريرملا ل وف ال 0 ب درا ند ىقلي | خف قشاعلا ىقلي | ة

 | اذيح يا رجالا توملا انف قنرزالا دكا

 مدالله
 (|بل اغلا نال وبخإ دلك وللا ّن ول اوقيف 5 راحل ةدملا ب رعلا | ن

 نيعيف ه5 دلا 06 0 21 عابسلا نإ اوأا ىلع

 | نع ةلصاليق 5٠ كلاذ دنع ”هحور ةقرافت نم

 ظ توما ذيع يبا لاثما ةيشاح يف درو ام كلذ دضعلو | ن

 | ىتح قل نا دوسالا ثوملاو . فيسلاب لتقي نأ ردحالا
 ظ يرةالأو ٠ هنأ فئح تومي نأ ضيبالا سو: توك

 | دوسالا كيس لاقُي اك ّيرتحا رجحالا فيس لاقب .رمحالا | مت
 رجارلا لاق يراك دراردلا يفو يدوس

2 
- 

 طيرشق تنإو ابّرطا

 اذ كيف ةدئاز ةايلاو٠ ا يل

 ملل ةباسن و ا وخ يف اجلا دازت ئ

 ظ كاملا رمجلاو روما يصر تحولا راح روشلاو

 ظ سرفو لجر لاق. ميللإو دكلا ىلعالا يطعب ال يذلإو
 | يوتأب ةقانلا 0 يوك رادحلا هبشي مي ور نجم

 بتحأو توك 5 اهدلو ن0

 غايب اًيوق اًيذج داجلا ىل 08 50
 سرا ةرحْلاو ل درخم كذب ةرهاظ

 ا
 اعلوم ل هج كك يلام 1

 نس ميج

 1 وعلا ها

 يراود تائتنال 5 ره دلاو

 | ارو .ريجم مدحاو. ميل نون اخي يمر ن م ةقزق

 أ ةبسلل ال ةغلابلل كلل

 ١ قيياتللال ةغلا

 د ”طالا دنعر

 | ةروحلاو :نيمعلا

50 



 ريلا رادخحلا 7 ريا باوك :رداحلا ت2ض :راعلا تباثلا

 ها لثملا هب ا دكلا ىلع ربصلا ديدش” يله !ناوم يتوهو

 راجبو شحو رابح لل اقيو اًشحو نركب ةداال ا
 رومحو ريح 4 رمحو ةَروحأ 2 يح 1 راكأو 1

 ءاحنأ ضل ِ رالاب كت برعل و“ آر و تارمح

 4يف ماقأ اذا اان را راج لح دق لوقنف منك |

 0 ةي او لحرلا مّدقم 1 ةيشح اضبا راوج إو. نك

 ع 0 تابنخ ثالثو لقيصلا اهب ابيلع لعب

 1 كل 8 نباوه ليقراح ند 0 ا 90

 هوثد جر ردوجو ا ةئس نيعبرأ ان ناك عليم

 ال لاقو رثكف انك ةقعاص مهباصاف ديصلل ةرشع
 1 تو ّّت رخآو كاك ام كلهاف اذه يب لعف نم دب كأ

 ذا نيج جو باخ راحو: لذملا 5 برضف
 ناقرزل لني ردا تا راسا اكتر كاك رش نا
 ظنلب ناراتكلإو . رقفث نع برع وهو فنالا هي ارطفأ

 هباع فتم ةالعلا وهو رخآ اميلع حّرطي نار ةينثنلا
 زجارلا لاق .طقال |

 ةتاش اهيف ّيواشلا عفنتال
0000 

 4 7 نودنملا باثكلا ٌيسعلا دوسالا راحلا وذو
 0 3 ا با هل 0 نأ ةيلع كقادوهل

 ةرامحاو .ءِ ل كاملا تالا ةرامجا « كربيف ك١

 ةمظعل | عررصلا و نتاصلا َتَنَإ لوخ تصني رحم نانالا

 ج ددللا يلع مضوي ضيرع رو جدوطا بس ةبشخو
 ام ليقو . امباصا قوف فرشا ام مّدَقلا ةرامحو .رشامح

 ثيدح ةنمو ٠ قوف نم اهعباصإو اهملدذم نيب فرشأ

 رخآ ثيدح يفو . مدنلا ةرامح نم قراسلا علي هيل
 ديدشتب ةرامعلا مدنلا ةرامح نم ةلجر لسغي ناك

 * ُناَمَح جرعشلا كي ءارلا فّتخت دقو .ٌرححلا ةّدش ةارلا
 ةكرشملا ةضيرألا ةلّمس بقل ضئارفلا لع يف ةب ايرامخلا

 ءافشأو ّرما دالواو مف جوز نع ”ةأرما توت نأ يف بر
 دال داو سكسلا 1 فصنلا 00 ةكرالا م مسقتف

 ' ىلا وأو ةصع منال ءاقشالل يش تم الف كتل مالا

 افإو . بيصعنلا لع ء مدنم ضرفلإو ضورفلا باعجا ن
 ريع م مامالا ايا يف تنّتا ةروصلا هنه نال كلذاط ليف

 ربما اي ةاقشألا تلافف كلل ذكةكرتلا م
 '0 ان انما تسيلأ اراجح ناك انابا كو

 مهاباور فو للا من ىضقو كلذ نستساف
 .رعلاة يل ملا يف ىف ار ناك ءانايا نام راو اها

 ةيدنملا رمل اريحا + ة او ركام كنا كلذ لعو
 ا ل 0 ا ىف نر عو
 | رمح ج رجالا ثوم أ اريجا *< نوللا رمحا ٌرئاطو |“

 لكيف لثم و . اهربصإو اهدلجا يا اهتارك ملا ربح 1
 ميلارح أعم يردزأ تن تنكف ّيريرحملا لوق ةنمو٠ 0

 نم لكم مت ! ا اًضيا ةارماو عينلا دينا سبا

 | دونطاو كرتلإو مورااو س ألا مق لخدبخ ّ 0 ئ

 يأ ةارهح ةءاط ا تا دش :و ةديدشلا ةنسلاو٠ مربغو

 ف نا 1 0

 آى نينم 2

 هه د مس شام 9

 | دحاوه ءارمارغمو ١ رات ىأ عاهد ةءاطوو هدب له

 ا ناغأو دايأو ةعير هتوخا ٍ تاكا د نس رات دالوا ا

 | ىطعاف ”يهرحلا يفالا ىلا |يكاخت مهبا ةكرت ماستفا ىلع
 ! هدلارضم صضعاو. نيون ةعيبر هل ليتف ليلا د 3

 ا ةعتمالاو كيسراوجلا اًدايا لطعأو ٠ ءارد سي ا 2 1 ف

 | يثاومل او ريمكلا رانا طعإو .ءاطمخل ا دايا هل لوقف ةفليخلا | هل

 ري ا ابحت ةرجتو رمالا نول ةرملا راها راما هل ليقف

 مرولا وهو نيعاولعلا سنج ن“ عروو نوللار جي ”خيصو

 |ةتروص لكش لمرلا لها دنعو . ضحلا ٌئيوارفصلا الا
 ا اًددع اف نودضفي ال طق نوعسري مهنأ كلذو -انكم

 ينانزلا حالطصا ىلع نيتنث ١ نيتنثا اموطتس 3 اقواس

 كلذ دعب يف اهو لعط حالطصا اعسن عسا

 آل اكشا اموعسي ودانعا بسحب 3 4 هل نواعجب
 دنا هلو ضايبلا أب عمو ةروكذملا ةريخ أهنم اينيكربتم ف

 نوأدنسي مهأ نومعزب 0 اك” كلذربغو سيكنإلاو

 ١ ىكللذ هبشا امو تأ تاو | ءاضفو سل إو دعسلا ىلع هب

 يف د ملا يبا عل ١لوقل ]هبنلا اذه نمو



 ناكداع اذاف هسفنل دا باج فورغملا ًادنبا اذا هنا
 نتاينلا ريغ لع لوما نك لطفا وهوا ل دهس |
 شادخ#ل اق عودي ناب قوحا دوعلإو دومحم ةادتبالا ياأ |
 00 لك يب ا ماه دق ن ناكر“ و يم ١١ سباح نبا

 .اهوبا مدرفل 00 اق ن ناك و اهبطخت 2 3 بابرلا اط ا

 ىلع فرشا ىّتث م رتايل تاذ :اج مث انامز اهع برضاف| |

 أ

 ٠ ْ ىغتي هك اطزنمأ ا 0

  0ىرأ ىسةبأبراي يرش تي آلا
 ينتشاف كافشوا ان كلنم انل

3 

 يه ددرو ا لاط دقو

 ينطصأ تن نه نود يفصرتناو

 ةسفن لال ىلا د 0
 يفنكي ! هب لضف ا ْن ام

 اهظنحت 3 للمصاب ةئطس نارا

 ةليللا انب اولزنا نأ شانخ هيف يذلا تكرلا كا تلسرإ]
 كنتجاح 0 يلا لوتث شادخ ىلا تثعبو . اورق ظ

 نأ اي تل اقف ابمأ ىلا كطجرو طاش لا ا
 ال تلق .ىضرأ نم الا نحت او ىوها نما كلا لهأ

 ملأ كرد ديار تلاك' اًمادخ ينيككاف تلاق. كاذاف

 هكا ةعج 0 تلاقف .هل ام لق عم كلذأ |
 5: ل! لاقف اهابأ 3 ترضخأف لاعفلا| )

 ماع + لخد يح رضح ةوعدي هيلا لسرا مث .هل ادباف ا

 ”ءانف رص تال

 رعاشلال اق..ًالخم ءاوق بهذف دنحا دوعلا ل لف ا

 كدا ل مف

 ةقورألاو ا اب ش م تلاقو يل لوق وأ

 1 عر 5 0 موو" 0 لو 1 د ا

 ترثكيذلا دمحلاو . دمأخم جدي 5 .انوردصم إو

 ىثعالا لاق. . ةدوجحلا ١ةلاضخأ |||

 ا(لالك ناك نمللا تيا كبل
 دخلا دارا مرآلا دجاملا ىلا

 0 ةسأ 0 دل 8 0 و١ تلد بأ دودحاوأ|

َ 

1 

| 

 ها/

 سيلا غرم ١لاقا

0 

 | تيبلا مدهيل 15 لأ ل ىشبحلا مرشالا ةهربا

 | كبر لعف فيكرت ملا ليفلا ةروس كيس ةنمو .مارحلا
 ليلضت يف مديكل عج لا ليألا باعحا

 هلل دما لاق ةلدهح خرافلا لد

 را دش يزال 6

 | بوكعإ لاقو ٠ رشق اهنا ارح 06 تل َريسلا رجح

 ! نا وهو ”هرزيس زراخملا رمح

 رثلا رج 0 ١ 0 لا . ا زلس ةافلا لرث د

 ظ . 44 ةعئار كرش و اريل لك قنس اريح ري

 ظ هلإ ضر ا يوم

 رق ا 5 رمل انعاذ

 رمح سّرف أف كنم انيلا ٌبمحا
 . ابضغ قوت لجرلا ريح. 00 يرق

 | لجرلا رج * ةدالب راجماك نم ع ةنانلاَم

 ظ هو ند | برع نم ريم يب ةغلب يأ ةيربجاب ظ

 (| ليق . برعلا رئاس ةغل نع ظافلالا ضعب هي فلتخت

 لاقف ل اع ناكم ىلع ناكو ريوحل كلام ىلع درعا لخد

 ظ مك ةينارعالا بوف ةيريبحلاب س اجا

 ظ 2 ع سيل لاقف برعلا ةغلب ربخأف 4 1 را
0 

 م حرافظلذد نم. تعي 0

 و نم ج رش ب نيل ١ ُْ دب ماطتكر انا 9 08 1

 أ نم تتر

 هلع وق بت كل

 تاقوق هيدعأا لاع

 ظ اندنع سبيل ينعي ٠ 0 يار هال ىنعمب 0 ةلوق اوقو

 ا
 هيك عل و رجا ةقبص ل 0 و.انتغلب ياربح ةغلب

 | رهلو لاح اي#ل لاق اًنالفو يدر اًعابد ةغبد داك اوربملا
 حتر تري نح اننلح كادلا و ركل كلوا 00 رلا

 | 0 يلف دليلا ن1 ند .برعلا ة 3 ةغل ن

 د 2 5 0 اصا رارحا ءيشلا راو .اهن

 ا هللا را 5 نما 2 ااذا اًنكو كير ةنمو

 لاقي تاياكلا هو . را راص اًراربهحا +ىثلا راحو

 . تجب وتلاوته و (ةدحاوةعف اح يأ 0 5 و جا ا كا

 | ىلع ءيش دعب ميش (6 ملا يف ذخاي يا )ودبي امل رامحإو

 |نوللاد نبي قرف رف درت ءاطظن يف يفاتكو ند احارحت 2 ردا



 ابها ةلوح الإ ينعار ام
 محا بح تفتر ايدلا طسو ظ

 5-5 داك يخخور عح جأ
 ةلخل إو لفل اكذتدحاو ظ

 ةدرحتو ادجحتو ادوحتو اديح ةدمحي لجرلا ةديح

 ةيسخ 6 ساح مساوهوأ:

 علل سف ل زفت ريتا زد دان دنا تاج رق
 بضغ ادح ديم اضيادنحو .كدنعركشا ياش ظ

 لعب 2 وج هللا داو. هلل دا لاق لجرلا د - ظ

 نيعاانم !:]هف وار درك كان هزي اضل جلا دج|ؤأت

 كيطلا “قات لوقا هوت لاو روك الط كالا 5706 0

 و 2 دعب رعشب لابتالو

 هَل ارح ىتح نوفل دسفا دق

 اذك عضوم تينا لون. ةديج ا_فداص ضرالا دمحاو ظ
 اة كفر اذا كلوا دو ةتفداص يأ ١ ةتدحافأ

 سالت هرج ا بهذمو ةلعفيضر الف ددا ٠ ةاعرمو ا

 قلنا: م اني: نتما عياعاوب ةيقنواا ,لولل نقسم ةرجوو ظ

 | ةرحا نيحاو ١ تتمال ياسانلا ىلع دب دوغالف هيسفن ىلع هل أ |

 لودعب ماطنكر كلا ىلع ءانبل اب ردا +تمدتحا بيواقم |
 .هل اذه يا هل ردامح لوقت .ةغل ابمإل اذ دضما طولا نع ظ

 ىداحاو داو : ماللا تنلالا هيلع لذدتن ال ع وهوأ

 لعنت نا كادامّحو انكل عفا نا يداح لوقت .ةياغلا
 ْيِداملا+ كتتباغو يتناغ يا كاراصقو ياراصةيا انك |

 ديحلا 7 ةيصتملا لانا انلآب ّىذاهملا تفيعخ ىلا وأ حا هد هد |

 ىراتسخالا لاما لع ليا دلل رهو لؤحر دكدصم ْ

 و ص,ءانو زكفلا نمد عا وهو مظعتلا دصق لع

 واع يأ لوح لاوس لجرَو :ةنكلا كلا ضيفو

 ءانلاو دولا ب فااتخإو .ردصملاب فصلا باب نمأ
 أمتيبوا ةفدارتموا ةنيابتمظانلا يله حدل اوركشلاوأ

 فالخ كارتشالاو داحتالاو . نيابتلا يناعملا ىلع ةلادلا | 5
 3 7 0 رم ا

 ' ىلعو . ءاضق ةلاحو ؛ ةنع يضرو دلع قا زكش هدهعمو |

 0 )ع َى . دج
 ١ هجو نم صوصخو ”مو.م وأ اةلطم صوصخو مو |

 وة

 اد رثكا با دجا دوعلا لثملا ةنمو . ليضنن مسا | نم اهنمردحإ او لك هب درفنا ام ىلا ر ظن ا |
 ا طاري ا هنتر دع ا/أ اناع داس ىلا دم كلنال نال | اهذاهتا ة 4ه.ميوس دا ا فقدار لأب اب لاق ا هكر

 ظ لها ىرت اذدو . رخآلا ناكم انلندقحلز لك خساو
 ( ||| لاق نءو ٠ ضعبب اهضعب ظانلالا هذه نورسني ةغللا
 (||لوقوهو 1 نينجا ىلا رظن دان قارتفالاو عاتجال اب
 ظانلالا فب لصالاو :ابدالا سوبج هبلعو ةغللا لها

 || | درإوم ةداهشب ىضرلا عم ةاننا وه دولا ليق :لصالا
 | | دورحلا لعفب ىضرلا عم ةانقلا وه دهلا نا يا) ول اهتسا
 اقلط. دلو ( هل ةغللا لها لاعتسا عقاوم دهشت اك
 | دوا في طّرتشيو . ةانثلا وه (نودبو ىضرلا عف يا)

 | 00 تانفصلا 0 0 اذ نعال رع ن

 ةسخشةنصبو رن ع نوكي دق حدو . ل ا؟تافص
 ع مرودد

 |[ ىل) 2 اليلاو هاك دقت ابينفا ناك راو

 0 ميظعل نع ىلا 0 ) #3 كيم ل حالطصالا

 ظ 0 لك نركب نوحي نأ نم 0 1 اديك 3 يملا

 ظ 0 ءايلوالا ناسل ىلع وسنن هب ىنثأ ام ص 00
 |١ هبا ةّيدبلا لاعالاب'تايتالا وه ةلمفلاو ل لاو
 | |باقلاو جورلا بس ةاركو ةماوط ةهلادلناو 21 هوا
 |قالخالاب ىو يل از يملا يل ك1, فاعلا
 أ ةنلان ند نافل ةيفوصلا صعب لاق : يول ةيطالا

 ئهو ةيناحؤرلا ناسللإو.. ءاوعلل وو ةيناسنالا ناسللا

 ربشألاو : ىهنا نيفراعلل وهوْيئابرلا ناسللإو .يصاوخل
 تاكو علنا ايرك كلا ناسا ]ب جروكي طيانيرا

 اهريغو ةعنا ىلع نادل اب ةوكي حدملاو ٠ ظقف ةعنل |ىلع

 | .ةدورجلا ةما* ةفيت 0 هن بدلا ةلشمو
 ظ .ةدم هارد اقي
 رثكأ اهيف وقر ايها ولا راك ةديماو . اهناهنلا

 1 لاقي. لوكا ريبكلا .دابحا * اهيف ام
 نادر ىلا داتا دولاب« هل“نيكلا زبك فيما جو

 : ْ ثودع رانلا ةدّمحو ٠ : دماج عجة دمت

 ”بع هلل كييف

 م 36 0 »< 2

 دحألا ديا ثنكم ةديحا *دماحلاو دووجملا ديما
2 



 كلا افيجح هيوم

 ا 6 3 3 . : -- , 3

 مسا ل اا د اصلاخ نما ةنوأ تيه رح كح سكب فر ا نافل دا 7 نينيعلا باها لوطا || |

 دسم تبا يفوز: ديدش ثيماج رق . لعاف ميلا *6 برعلل ”ماعطو اا + ةياح بج ملل ظ
 داع مالل ا للا | مسالأو لوعتم مسالا 8 يلح ١ ةدحاو ||

 كا لج 37 اكلأ ١ 5 رتقللا وه اهل

 لح 2 عار ك9 عنأ انج اماسي يلا اَمَح ١

 حو ٠ سرك ةَأملا ةتطا اخ محو 2 ب
 او اسما + اهيف هاما ىقلاتسبلا احا < بي ١

| 

 ح "وز وببأ ورخ فذ عكأو نءزوم رع 02 الو

 ٠١ ةاحل ج ةجوزأ ب جوزلا براقأ ن : ه دحاولا وا دآرملا|

 بالاو خنال اكجوزلا لبق نم ناك نم لك تايلكلا يفو
 اردان الا "محلا لمتسي الف فذهلا ةغل هيف لفثو .”حوهفأ

 أهّراد دب دل ساو 1 0

 اهّراجو اح لاف ندا

 تينزوهو نذأنِل ي

 8 أد اهلع قو فذ 2 فورتح ا 9 اضيارداونلا

 ا راصاكلسابت 80 50 ىلع 9 1

 نملك هايل سا خلوا ع ل ا
 ليقو. اط م مسا أاهجوز لف 0 ناكآ أ

 مال ةياحا نماما ا وهو. أهجعوز ةبا رق ووذ ةأرما احا

 و ةرارحل راغلا ءامحإ ترموا اهنع نويانلاو اط نوما
 نا ضيا ام و حق 2 اهيلع م ف

 ا
 اع ّ 0
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 ام ام

 ىارمالا م ال ريدتت م 006-5 لوقو

 1 لعل 7 در دصملا ن

 لعل برو

 نم لاصلص نم ن ناسنالا انقلخ دنلو ريحا ةروس يفو
 ةرواجتلوط ن 1 ووس|و ريغتو نبط نم يا نوحسم اون امج َ

 ١ لا ةأسحلا ا وذ نكامالا نم لاو . (يواضيي) هلل ظ
 نيطلإو د 000 ادع نويعلال 8 انما ياكم

 ةّيح ف لاخي 0 ةابعا

 >> نإكلا ة ةروس قو ٠ د ثاذ يي

 تا دع 1 في . نتنملا دوتشألا 0

 م 3 0

 ٍةَأَمَح ت نبيع هيدر اهدجو سلا |
0 

0 

 اهنمل

0 

 نر ا هيياع ة 1 ص ا 2 هيلع ها

 < روع تكرر
 هن وح كععو . انموي تدتو نيف ع 58- هريع

 ىععا١٠ ا

| 

 هم
 ٠١ ةوالعلا يق ركق' ا هل ديدش تتيح مي

 | ئتنملا ت كم ص + 0 صن أ ماكاو لع 3 تبخلو

 راريغصلا# قز' اأو ا اا نإ“ .ه نمل | هوو ا

 ا بضحو ٠١ ةوالدلا ديدش 5000 00 ٠ رعش الب ٌقزلا

 2 ,ل مل

 ا »تيما بضغلا ثوكع ىدح ةبور لاق كي 32 كيو

 ع

 ةو كادي اا نءو“' .شلابنيمزعل |ةآعو ثتوبسغلا

 ينضح

 ”لزه لجرلا 6 ترا سلا ت 0

 نالفو .رظنلا ذدش كلاو كشاف نم رع م ةئجوو

 يح

 ناخو .هلا تت عمر اج ذل مادا دار د فاس ةنيع

 ةذاودملا عصالاوذل قء 0 ,عووأ اًءزف هد راد ١

 1 كي ا ينب تنيأر 3 7
58 
 اند هيلا نبيك

 | هجولأ ىلع م راظنأ مون و يلا دل و نم مدخلا جوملا

 رركبلا
 هو ص

 8 وأد هي ساند نايعتساو ل صلا ٍقرصفي هي 5-5

 ا رعادلا ل وق كهو٠ ١ هب نأ نم ى ا ل

 2-2 تك

 دكه 0 اد ىلع تررم

 انما ةلقعا

 سرفلاو نو ذربلاو : دوا مهتم دافسلل بن رودلا مخحو
 أ لهو يدايج

 هداوج ُْ ىسبعلا ةراذخ ل اق 5 2

 هنابأب ايلا عق و نم و وزاف

 م راعل 2 ىلا اكشف
 دار يل
- 

0 
 ملا مسيو قرولا ضيرعلا ؛يفاتسبلا رحل محامتا يل

 ”ينوهيلل إو ا هين ناقلات كاجتشم 0 !طبنلا
 1 ل ا ال

 2 نو | قروب ةقرول اميبشت

 اكرر محا »+ 2يث قري ل هيا . ماهعح لاقيف ٠

 ثعءاطط 6ا- الا لب ثنا .| 10 دوشالا5

 2 رادصحك يح ا د«رعاط وة أ عج
ٍ 2 

 ةرانع ءيلرنذ 0 وبلا نا ا زهو ا تثابن م

 كلا

 | سرألاو .ريعشلا ة ةيؤر دنع تيد نوذرإلار كج

 قم

 ا رمكلا لع ءاندلاب ماوح د

 |*يث مدنع ين ل ا تع ةانعم لعق مسا



 ٌيربر لا لوق ةنمو .اًرمالو اًولح تق امو رمال
 0 اعونق 5 مكنودف

 َْث 3 هو اك راحل اي ىقكرب :

 رعاشلا لوقو

 ةرمارضي نيحولكلانإو واحرسإ نيح ملا نإو
 رضي واح ىل 00 اعنن ةنم ف داصت رمد

 ا را وا اللا موعطلا اما
 ضوللا مطك ةيوسدلاو لذلفلا ماك ةفارحاو ةحولملاو
 ناّمرلا مش طك ضبلاو 7 رفا علتكةصوفعلاو
 وفا هلأ . هل ءيشال ام رووغو ملا عطكةهافنلاو

 راف ةغاشنإلو ثلا اق لا نايطلا امإو 0

 طسونملاناّمرلا مطكةضودخلإو ةوالحلا نم ةبكرم ىلوالا
 رعطك ص بغلاو ةرارملا نم ةيناثلاو ضماخإو واحلا نيب

 ج1 خو فأن ملاجرلاو خو . ىهنا رونو طوأبلا
 ىَوااو يودلحما ج اولا يفةغل ىو نواح
 مرش . ماعط ل كوالا | 2| ىلا ضين
 افا ارا :*ىَولح ج ولحم ةيكاذلاو لعل
 تضرر ةجاحل مدت لو نهاكلإو لالدلا ةرجا ةوالمل
 زوجت اويلا ةلصولا َنآِب ركفلا يناجانف ٌئرءره ا لوق ةنمو

 زم انفي راواخلاو روع فقل ناولح نا ينامفإو
 وشر و نم . لطعأ اموا انفتم” لغه انوا ارا
 رعت 0 5 دبا زرع نتا لارا هكا 0

 لوفن ةارجمإو .انأةم نم ناولحما ذخأبال ةأرما تل اق هب
 ا . كتازج كنيزجال يا كنإوا> كواحال

 قادصلا حاكنلا يف أ ةارملا 1 ام مساق املأ يطع لكأ ْ

 رمد نع لعب ام مسإو . ةزعاجلا ا مسأو
 ام مسإو. ةهتلا فتي اع لطعب ام مسإو .ةيدللا ل وتتم
 كلامو را مساو ١نَنلا تاضواعملا هب صن
 ماو .ةل اعجلا ليلدلا عي ام مسإو . شرألا تايانجلا
 مساو . ةلسبلا يقارلا لصعُي ام مسإو . ةرافخملا ريذخملا لع ام
 عي ام مسإو .نإواخملا رم ام ةريغو لآلدلا عي ام

 أ |: ةفيظولا ّيدنجلا كمعي ام مسإو. ةوانألا ناطلسلا لعب ام
 ا 0 ينك كلل ذ ريغو .ةب' ةيزج ايمذلا ه هيطعي ام مسأو

 ا ةولكا 7 اعناصو ىو كه 0 ا 1 * هعضاوم هس

 ظ |[ ولما اخرا * ار أما تا اولَح جولحلا ثنو

 [ ند "يللا واللا ة كو 317 5 ”ةقانو ٠ ا كل رات

 | ةفانو "يللا تنم يللا « لا يف لوحي يذلا لولا
 6 6 مات يا ة

 اسالك اطل عج ( (ئدب 0 ل ايلي أ 0 ارم 1

 تراصوأ ةتسبأ 1 اخ كذاب 07 ل ل ارملا تيلحو

 يع فلو -.لاوح جةيلاخو ل اح يفرح تاذ
 ,لئاطب ةنم لَك مل طوقو .ةوالحلا ال يللا نموه ليف | ن

 3 يننلا ف هايل ناك الو ال : ةدئاف ريبك هن 4 كح هنملا 1 هيلا

 5 اال 3 طقسو رثانت يا د يلح لون كي ا

 ا لجرلاو .اهتعنوأب مصو وأ ام“ هلأ 0 اهسبلا 5 4 ا

 || قااَيلَح تدافعسا ايل ةآرملا | تأهتو ةئيلح فصو
 ني نمو لعأاف مس يب ىلاحلا اك 4 تنير ل اب يا ةتلسو

 ظ ايل قضي دبل دنع يل املا نسانجلاو : لما تاون
 ' اولا مولا كلانلك فورد نوكتحلا
 للا نيدلا ”ينص عشلا لوقك

 ينبيخ ىق يلب تنل
 يدتف يح 56 رننجب

 * ةتيلد فيلا نم ةالحلا * هالو ةياحلا عنج ليحل

 يلح جةراجاو اتانيدقلا ل يري امني

 5 هاا دكا اللا ةبسانلل ةاحلا ارك دقو

 تأ ىدوم موق ذخغإو فأ ارعألا ة ةروس ةيس ردو اك

 للا ةد>إو ةيلحما زنك يضل اب اج الق ميلَح

 كيلا هد>او قرف ٍسج م ا هنا 1 18 مهضعب -

 :سايلا ريغملد 1 1 7 امدو ل ىبخ جى 1 ءأعماو

 ا ةروصلإو ةنلخلا ضيا ةيلدكإو .ةنيلح فيسلا 5
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 الرمادب فطري 2 وريغعو 0 يد ناسا م 0

 ا قّرفتل يللا 0 ةبصق 0 3 اك هئاضن عا ةّكيه

 |فطقلاو قيحاف اذدل 1 1 ا هد نان هنااا | مساق'ن نس كآرلا م ال كي 1 طع تسال 0 43 ميما

 ْ كا
 ا
1 



 0 وط
 ٍن ل 3 ُِ نأ - 5-3 ناح |

 .و ةوال>| 6 و
 11 ىلح * هع ال <يغلا لم حو»

 ا
| 

 0 تك ان 2و اوأح ا

 دل هيتتلا هلو .تنباطأ |

 فو ينبع فو يبلقو يدي ”رئاقو ءيثلا 9 لوةلوأ | 1

 كبعا اذا اعدو يضرك انإ اذا 05 الشو يبلفأ ظ

 زجاراا لافأ

 ا
 ا ا

1 

 هرم 1 54 ادا هيد نأ

 ره | اذا نيل هيب 0

 17 دالك رهاظلا ىضنتم الخ لع كلدلل نم انهو ١

 رعاشلا ل وق ُِى امةيرضرا ذا نيعل ب

 ىلا مفكلا ىلع ياسما كلبي

 أرق ةرو 5 |

 اذا ضيا كىللذ لونلو. كلاي ينحل ىلع يانلما يلا ْ

 0 00 . 00 نع 00 يحو .كف يفالحأ

 ركلل ابو نم ةيدخ يمد 05

 ةلعح 0 77 ٍِظ اردلا 2 ةيسؤن تزنق هيلا را |

 نالفالحو ؛هب ُضش مايا ماظعا انكب 00 1 ن1

 نا ىلع ره ةمخا واذت نأ ةسكرالاو 206 1 ح انالف

 . عايش ةبهووا .ةلكرجلاوا 2 لهي 0

 سد ت١ ةدبع نب ةيئلع لاق. رجالا رغذ 3 فام ءيشأ
 يقفانو ىل يحرأ راح لِجر آلآ

 3208 تأم أرب هشلا | نأ

 ثتاءح أر ا 00 2 ارح ءازجب يأ نإ هن ارا هالحو َ

 ا نيعيف «يثلاو 5 هي | ءاعطلا لح عناد ُُ اة 3 اهل

 هدرا تذاكر اق لمرر نادت لج حاص
 رارلال اق .ةنطالو ة.ءاطّال امم هالاحو.زومى سي ام

 يتقاذ. رلح تياوح اذا يناف
 يضه نحأ اوذم ارام اذا رهو

 ب :انوا 7 و وب كامل همنا الحا مالحاو |

 الو رب م 5 0

 ق.٠هشزواا

 [ٌولح ةدنعام .ام لاقن م اهريغ نود هد اهني ليال ليعمل

1 

 ظ 7 0 ل الو وا>
 الت فرخ ا ولطو هزات او 0 نعول نا كرا

 ا ارشو ماعط لك تايلكلا فان] انوا وا كالو رام

 | .ٌرِرءوواجيالح هيفل اقب انا رار الخوف تاع

 | ةناف هل مطالو نيليو دشتي ما وأ يد نم ن - اك الك
 | هده الي «ينلا لضو رع تمآو يلح لجأ اوف لاقي |:

 | ايييوذ مال ا اع و نال ل ا للاكل اا

 | هّذع ةالمتسا ءىثلا ىللتسإو .اهروطاال اهلخم ىلاحت ام اذا
 أه ىثلاو راح ناك[ ينلا ىو لخاو :اًواح جو وا
 7 رون نب ديمح لاق .هالفسا

 هل اصننا دعب ناماع ىتا اف

 اهدورب انام اكواخا عرضلا نع

 ىهورخآ افرحو فرلا اذهالا اًيّدعتم لعوعفا هدي لو

 نافارا لات :اناثررع ةنكر ىا تيونلا: كسوورغا

 وكاجخ دايحلا 7 اًرانح
 ا ا لادا

 ةصلخب داما تاّيلكلا يفو . ةيودالا نم فاني ام الحلا
 تكا دع طرلاب ةضننع ةيعملابو :سنايلا تاينلاب
 |. ىَوالَح ج ةةالا ةاوكاحإو ىَوَداَحمل *: انلا طسو
 ضبا ىَوألَح ج كئاش تبنو ةريغص ةرجش ىَوالماو
 ظ ةناعلإو ةةكاا :ىالكإو ةوالما ؟تابوآلحو درتللاك ١
 امم الع كلا را سدلا) جربشلا نم دمي امين
 | عادلا *«لتةبلاروكذ تينت ةوالح ٌضرإو» ردصملا

 0 اها تانلكلا يفو 2 اذيفو لاو هب جس 0

 يش ديف نركيال را > لكل مسا
 ارسال حب سيجا اذه 0 واخ نا نجت قت

 ةماعلا داع ا ولح رع ّض 1 هيمن عم 5 .ث

 ْ 3 عيضالا م نارددلا 000 لااا ”ولح م 0

 ا اهدا و واكو جلا ليلقاو 1 ولح 00 1

 دوسالاو ضيب 0 ا” ةلطيشلا قا موعطلا ثِبإَو 5 مكر |

 | 0 ١تنيي كرما ١ نيبدطل ١ ُْ نالخادو نإولالا ِف

 منغ ةرعلا ِف وهو ةوالخحلا نم



 ىد ليقو .ةّوالإو ةردنلا عم نوكسلإو ةءانالا وه ليقو
 الو تلو بسن يجدلا اهكرمال ةنعطم لتفلا نركب نا
 ليا ةيرعالبا ماا شي اراب هال ضن[

 ةيرعناا هي اذ نمل برص 41 ىذل تعرق اصعلا|
 طشح ىح ماع ناوأدللا برا نيرماع ناةلضاف|

 مكيف باوصلا نع انااا لفغي راصف ربكلا نم ةلتعأ

 يمد هلا لميف وكح ءاضما دعب سفن ىلع هبتنب مثأ
 عرتي هكح يف ايف هياعرككا.اذأ هنا ودالوا ضعب نمافأ

 6 عرقب ةييني ةنبا ناك . هبتنيل سرتلا ىلع اصعلاب
 نعاشلا لوف ةنمو٠ .٠ له ١" ضيا 3 محلا لمعي دقو|

 ام ةاهج ن ديالو

 هع لا خيو ل وهو

 هنلازلا ِ زهز 1 وق ةنمو . ةهافسلا ضيقن هل ب دو

 ةدعب اال زييشل ا هافس نأو

 0 عادلا دس ىالاءوأو

 هل ل اقب يفاونلا بويع نم بيع ميما مهب < هلوف قوأ
 تبيلا يف لوذي وهو ٌروسكم ةديصقلا يور نال ةاوقالا |

 ةلبق يذلا

 دا ةرفا تحصن هصأ يالا« الشام اذا
 رمدلاو للا ةروص الا َقِم

 ورخآ ىلع ةردقم ةمضلا نا ىلع نب هرسكمهضعب زاجاو |
 نماوقو :ةيفانلا ةكو 0 كياته اهروهظ نم عنمأ

 رعشلا يف ةافككالو#[ ”اوفا قب ؛ ل مص ول ذا مالكلا ثبَع ظ
 مكاو .ةاحخل او تيّيضورعلاو ءارعشلا روهبجل انالخأ
 ١١ لاق: مالحأ ج همون يف غانلا هارب أم يايابؤرتاو ردك

 ةيل هرالااوي ذداتي ا ١ لصالا يف ما ثتاّيلكلا ف

 يلب ليشمل 00 اني امل ليعتسا مث.مونلا لاحأ
 ' لاو غوابلا نوكل 1 مث: لاجرلا دح ءرملا
 دلت ىلع همون يف ضخفلا ذّدلت لاح مزالي لنعلا

 جبل إو رشلا نه هارب كاف ىلع ملا بلغو. ىننالاب كذا

 ا هارب امىلع ايؤرلا مسا بلغ اك

 تل ال :ردصم لك 407 امبالا  عضوم امهم لكل متي همم 0

 ا[ دي 0 0 كوم لش راك يذلا يل 7 اى.
 | رمالخحالا نم ساو ايؤرلا رلخلاو . يلح 0 مِلَح
 | | غلرم مالغلا غولب ىنعب لعتسيو . مونلا هيب عاجلا ىتعب
 ْ بطلا يبا لوق هيلءو. لاجرلا

 28 دنع مالغلا خوأب ”موق

 0 لاخلا زامكلا روق قر دط
 | نتي يتلا ةلبلبلا يا يدنلا طسو يف لولؤتلا ةَلَحل ٠

 |١ نادعسلا ةرجث اًضيا ةيلكلإو 0 : ايام[ ابو
 اورعاا اشو
 دابا ع ن1 هلي 0 هال و

 ا ةماحاو, أح ج لكآلا عضوم قو خبد اذأف هل ها

 | مالخأو ملح ج ملكا وذ محلا * دنا رد
 | ليتل م مثلا اًمضيا .ملحلإو: ارشإو ةافرش رشو فيرشك
 ظ 520 ميلحلا ثنوم ةميل 0-0 ليلا زيعبلاو
 | لا نب ثرهكا تنو ينل ةعضرم يدعسلا اي ثنب

 د تاق كامب اننوذبلا لانا
 ظ .ٌسب ةملح وي أم |ول اقف ةنم مهبّيطق بمبط نم ا
 'دلالغلا توعيو اويدم ملاعتم رما لكل بّرضي
 د ةفايبذلا ةعبانلأ ارابتلا م ل اذه يىلاوأ ركذلا هبانلا

 اك

 لوقي ثدح يناسغلا ثرحا نبورمعل يدم

8 0: 

 اهوبا 0 رش

 مف م أ ريع موي بيع ال و

 ربماتكلا عا عارق ند لواف < نام

 لج ا نامزا نم 22
 ظ اينراجلا لك نير رج دق م وبلا ىلا

 ظ 1 0 لح عمج 0 »« ”اغص ثباود م 4

 ابنا داو موق م اسدحا يايدا رداع مالحا مل 0 هل درفم

 ينسبلا تنل | يلا ب 6_0 و. يلا يف اهب

 رداع مالحا 1 عمل اح رب

 0 معاذ

 وعمي رفرعب اادب اذا
 رفاعب ىلحأ ا هدم | اوداع و

 مع ل را هديصلالا ةيلحاو



 ل

 هيث هيلع اف ىرس نإو ذخا يبس نأ ن ناهرلا يف كلا 1
 دقو . لوالا اهجورل لحل اناث ةنلطملا جورتنو 1

 .َلولا تنم لغو .لزنملا او عفدستف امقؤسب اود ا

 جلا ظناب تما جرلاورذنلا| |
 كلذاط لبق . دنزلاو 15 نّكسلإو ةنفجلاو ةيرقلاوأ |
 الفالاو داش انين تاودالا هذه هدنع ناكنم نالإ |

 . اهنم ضعبلا مم ريعتسيل سانلا رواج نا نم هل 7 ا

 دشنإو فسويوباةلاقأ |

 ممرضن نويوانأٌنآدعْيال 1
 تالولا ب باكا رح اك

 هون يف أو٠ ةنع لكلا عن الح هم دلل َرَ 3

 رعاشلا لاف ءايؤر 7” لح 9 اكبر ا

 اود ةديقُر ونو علت ْ
 رول دا اطايخ# ندعم ال

 اير هل ىأر ة ةنعو هب آو. ”ل اح وهف كردا مالغلا 5

 دل ؛لحرثكال ا ]اي ريعبلاملحو: مونلا يف'ءاروا ,

 "يف 22 هيف عقوو لولا يف دسف ياللا د هيف عقو "1

 هواك يا ميدالا ملح دقو ةغبادك ة :رعاسلا اشما نموأ|| ْ

 لاعاىلع ع عزان كلا تعالي ىف هوهو: هذا -- دال 1
 الإ حالصا كي ٠

 كالا طلح ةعم ىح را 0-00 ةنم داسفلا خوأب

 لغم إو. ةدعب حالصا الف ا هيف عق ةو اذا ذاب

 نب ةيوعم ا 4 هسه نب دينو ١ ب 1007 نم 22

ْ 

 كعل رهالا ىعسلل ب رضل ٠ نيعز رانتملا يف

 ةلوق وهو نايفس يبأ

 ع ىلا هباتكلاو كناف

 مدالاامل د دقو انك

 ىهف راسو صو 0 اذ ناك اًمَلِح ب لجرلا حو

 و ةرملا تلحإو . حلا نع عزت دابا حو ملا سرفلا لّلحنإو . ديف لولحلا سانلا رثكأ لاحم تراكم

 ءابطالا دنع لاخملاو؛ ا ةلعو ضْجضاب ةماعلا |

 |دعقي 0” مخ نم ثيدحلا 4 ةنهو ا حايرلا لأثور 1 نع فرصن ١ ةدالاى شي ةاودأ|

 200 ةينثنلا ظنلب يراتفلوا نيتي وأ 0 ماكل ل ”ةعلق

 | لبقا دارجاو ٌبضلاو يصلاو. "نم لاملا 5 ىهتنا | ىلدلإو جرلاو ردنلا عمت

 | مااا + موب و همست ةماعلاو . سيب مث ٌيرطلا نيجاب

 ظ نيبَّذعم موا لواعيل 00 0 هللا 1 يأ

 دف اال هجن الدراية | + 2 ظ ْ

 را

 00 ماجي هنا أر 4هون يف تو ل

 ١ الالا ل اقم ةلوعسا لحما م كو ليا فاك غو

 ظ نبا لأنو. يرؤاك وهو اذكب تلح لاق اذا "نالف ع

 هرب ل ام م أف كر لا لاق نمل تيوس

 2 راذا 0 كاب ذرلا ع اذخا لغو هسأ 2

 مخأو . هب سلو لحما وسفن يف ىرأ | لاو. نيكو ةبع

 .لاجرلا غلابم غلبو كرد اديصلا لةحاو م /> ىنعمب همون يف
 ْ رعش تبن نا وه اول اق . لحنا غو 8 دنع دارملا وهو

 | م دعني مالغلاو ةبنرالا فرط قرتنبو ةناعلاو طبالا

 | رم اك عمون كيس عباج ل جرلا ملتحاو .٠ ضيت ةيراجملاو
 | اقلب رصف ظلي يل وأ طقالا نم ةكوضا ا انا

 | وطب لع دع ين قزاز او يدججلا مالتماو ليا اداعلت

 راغص نودلإو ماب نآللاو مما ٌييمعالا لاق . وما
 | دضو ةءانالاوردصم ليما **: .رده يأ" مالح مدو . غلا

 ]م - ةروس يق ةنمو ٠ مول تو مالحأ جلنعلاو دكا
 .|يبدحملا بميطلا يلا لوقو. ملوقع يا اذهب 0 مرمأت

 ظ :تطعا <يلايللا ت

 يبرتو تطعا يذلا يلع 9
 | ينم ةيذخا عسذلا تابشلا ءإغ تّدر يلايللا تميل يا

 ْ ملول 0 روش بيرو لقعلاب 4 -3 يو واو

 ظ مالا ةأفاكمريخأت ليقو :كضغلا ةرؤس دبع ةنيناطلا

 ظ ةلوق ةنمو

 هال .ريمالا ام ب

 رئاهلا ناكم مهن ةسلجإو

 دعا يذلا ىنت

 هلوفب كلذ رسف دقو. 01 ا

 3ع 2 ُِق م ناف
 ةحار تف وم
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 0 د

 قسرا ردم لطفا .ويف 0-0-2 0 اكل يا 0 جرو 17 7 ا لولا ىر#

 ريك ام هلل او:ل ادب الا لع لياالا رسكل اب ليلختل او | لالختإو ليل احا د رك دل لع ل.احإلا قاطب دقو
 هل ةتاعف لوقو . نيل | ةدقح وهب لحتت ام يل مسَقلا هب | يف لودحلاو عوضوملا ىلا اهتيزجت نيئفطنملا دنع ةيضنلا
 .غلابأ لو ين د اظل هتاكوطت دي لان زل تلا | دنع درالا لالخأو ةيطرغلا يف لانا او مدنملاو باجل

 الارانلا ةييهف نالوا مئات 58 ءيلل توويال ثيدحما يفو ةهماشنملا ء ءاضعالا ب ثدحي لات قدرت ءايبطألا
 هيف 0 لاعت هللا ٍُ ب اموودقرالا كساد ل 8 قو هيل الأ ءاضعالا يف وا اهوتخو مل اخملاو مح !! اك ءارج ظ

 . هللا هاش نا لوفي امردق تا وب لصتملا ةانننسال اب | .اهوحنو نذالإو نيعل اكبر لل ليحل

 ناكملا نلاع اًرينك اهيف سانلا لت لال ةضورو | عافدناك سوسحم ريغ ”غارفتسا ءآ ءابطالا دنع للختل و
 الويملا هي تدم ءابكمما ددعو» اع جلخ ب ىذلا | .تالضنلار "اس ضافتنأو قّرعلا ب م سو توا ةرخجالا

 8 | ةايغل | نم نييفوكلا دنع لما ٠ عوضوملاو | ىلا يبهنيو تدم لوطن يذلا نارل ١ ىلع اضيا قلظنإو

 ناش موه باو ءالا ّلَدعو . فرظلا ىنعمب هلال هيف | ضبا | مدنع ليالاو كا 0 لاقيو ةعصا
 راد اذه كاجو ايزعب ناكول بارعالا نم هيف عقاولا | لها دنع 2ْ . ةسبتجلا حايرلا درط وأ ةنقتجلا داوملا 0

 ناكل اًبرعم ناكول ةنال ةيلءافل اب عفرلا لحم يف: راشالا معا لكن م عم طابت رسال نبمسق ىلا مسالا ةّئزجت ةيبرعلا

 ظ بارعالل اًقالخ اهرسأب ةلكلاب ايوا ب وهو٠ عي ئوخل ا 30 3 : مضعل 0 دح ىلع 0

 اهلا لوقو :ظنف ةلكلارخات قلعت ةنافر دخلا ورهاظلا اهنا ورباالب ا وق رم

 لحما ل اد يالغ و ُِ 5 ارك تارعالا ةدرح نأ يا أ ره دل 0 د

 يالغ ند مملاكةملكلا رخآ لِغلب نو ديرب ةيسانملا ةكرخ همس تاصشخب هللا 5 ُق ردح ١>

1 

 مرض ةرواجلاو ةياكحلا يف كلل ذكو:اهبف لت ةكرمملا نال.| +. هيلع اخارض قابلا خلئجاو

 | ف درو يقل ةنداحاوف,نيبلوضالا:ًديعر خا ٌلكعو | عيانوهو يو ةيراملا ةداملاروهو طنا ىلا هسا لاح نان
 ليو رم اكو ع قح ٌلحردص» لوغو .ربخلا كلذ | نيبساحلا دنع اًضيا لولختل او . تيما لع خارصلل توص
 || ىح ةرثيلا ةروس ف ةيوب ١4 فرغ + ىذلا مطولا يدطا نيب ةقالعلا ىلع ءالادإ ام كان نييطملا دنعو٠ لا

 00 كلذ و لو ةلحم يدملا غلو | ةطبار 07 يمل اوهو ةيكحا ةيسنلا نم ةيضنلا يفرط
7 

 ظ اراك اخ نامرلاو ناكملا م بأ يف لق لع 77 ا قطان ناويح وه ناسنالا كلوق نم ريبضلا فذ

 ظ أوف داش ةناف ردصملا فالخي عراضملا يف نيعلارودكم نهذلا روعش لع اًداتعا توطان راويح ناسنالا لوقنف
 ةأشو .لحا نم لعاف مما لوطا . يلح ساق الو 35 رغلا ا مسالا هزمت نيبعبدبلا دنعو . ةفوذحلا ةطبارلاب
 لل جرو' تّردف عيبلا كاكاو اهبل لف ة لع. مسالا كلذ 50 جرخل اهيعامجا ىلا راشي ءازجا يلا هب

 لاخناو. . ةمرح م | أرحل رهشلل ىربالو 1 ما ىلل اهلل كب متنم يأ باّنع ِئ مكعب لونكى حلالا اعا نم وهو ظ

 غرم !؛لباقإ ةتردكف لبالا ا م 0 نجلا ْث يلا ”يبالجا هنود ند ةيوتشأ يذلا مسأ

 ةزاجاسم سيلا "بانو نبع هيفواا كانو نيع هيف أم

 : د0 مااا نابل وكيك ع فنبعلا فرح عامتجا بانو 00 و كأونب دارا

 06 2 ءاليأ ريغ اذارق لمعتسيو ٠ و١ مها تعامل دخلت ل وأ مو اء 0 ف
- 

2 



 كلج

|1 
 75 ةشراتلا يأ |

 0 و 1 و الزان 0 نايا نيب كا كلا
 نازك هع ربكم طب :ليزامعل

 قايد لالغلا كو ل نرمالطماه نب كبافاللا
 ىشو" .هيارحإو هلالحا تقو يا هءّرحو لَ بس ةلغفأ ١

1 
 أ

1 
 أ
| 
1 

 ةءادلا اوف هنأ

 نيّكرولا يس ”عجوو ”حرلاو لبالا ٌنصخيوا بعكلا يفأ
 ةماعلا نك او. ربرحا هلع 0 ام ةلالسما + نيتيكرلاو ا

 الدوراني 3 0 ةلالخأ نولوقب ا
 نطب 4 ةيع قشي 3 ضصاخوا| 1

 ّ اخر عم كاوعلا ةدي ةلدرغملاءقؤا

 .نعيج كل ام 29 نكن ْ

 ف دلاقي لطابلاو ياا يأ هن الح وطعا لافب| ا ْ

 ريبكلا لب ةزلاو لواحلا نم ةّرم 2 لحما طاب ياي 1 ١ إ

 4 2 .ةلحلا انخإ ا 8 نينلدل 2 ةنمو' :بضقلا نمأ ١

 ساو ذو كهيخ يأ 8 ةيفو٠ ةهدصقو هيج يتلا ظ

 ”ةرثك مهفو لوزالا مونلاو ٌردصم حلو .ردكتو أ
 رعاشلا لافأ | ْ

 0 كتننكول نابيشيف ناكل
 مار و ةأ> ى حو ثبابق

 حلا ١ يا س انلأ تو ةعامجو لولي ةّيه ام ةاحاو|

 و ٠لالحو لح 7 ميدجلاو ساجنإو رتب يام دأ|

 رمز ل اق .”ةرثك مهفو لوزن يالالحأ
 مرعأ َس َسانلا مصعي و لالح َ 2

 رظعمب يلاولا| ىدحا تقرط اذا ٠
 :يراوبلان يا قدص رم مك 5 :رمث اضياةلحلاوأ |

0 

ٍُ 
 رس "و ”روتفو فعض يلح هيفو :4 هيا ح ع يغلا ةلِحو| |

 إو قدح اع ةيز يا 0 0 لاتيوأ |

 تي "ةل> توجت 1 يطا درب 2[درو را رازأو العلا |

 يف هللا تاّنلكلا يفو . ةناطب هل بوث وأ نوبوث نم ١ ا

 ١ بودل لاقيالو ”قديلا عيمجل رئاسلا بوألا 0000

 7 ع لاك نيب ل : 5 يا

 ١ نأ ظ وا >رو ره !؟ رافض لاك | < للا هن اضياأ| 1

 ٠| لولحاو .زايحالا ذي ماسجالا لولك يزيح لولكلاو ||

 ل

 | يذلا نّولملا صد 7 1١ يو ةل ْ ة لفل 4 يرضي
 | 0 داعو ٠ نم دم لولا دك بدوقعل هوبا ةلةلع

 ا اهدحا ىلا هراعتالا قار ف نيمسجلا داحتا ن 3 ”ةرابع

 انمار 9 يف درولا ة[«لواكرتالا ىلا ةرانثلا
 ْ لكيفلا 2 هللا

 مصب ! ساص قح وب هبا ءيش لك نكرخ لك فو ء يش ْ
 ءيش لكل ءقلطي

 توهالل امله ان
 ا ثو.دانلا لع

 | مالكا رم يذلا ّيقلا جالا نب روصنملا بهذموهو
 لئاقلا وه و 4 4 لع

 ٠ ناس |

 نودقتعي نيذلا هبابرا دنع لولا

 ةيوسان نظأ ن

 ربقأنلا هتوهال ا 7

 امئاق انني ايف اجو

 ربنراَشْلْإَو 7 ع

 هاونب ضر ايلا نعش 6 ةنماربت يذلا بهذا دف

 .ةراشا تيل أ نم يلو

 يلديةع لولا يأر نع 55

 ينايَرَسلا لواحاو . مسجلا يف داولا لول يؤصولا
 2005000 ءالا لولكو لوطا يف ةروصلا

 أ ا نيكي راب را لولا
 | ةفصنملا نم ةقرف هيلو لا «روكلا ف ملا لولكرخالل

 | لوالا ليلَحلا * اننا روكذملا جالحلا نبا باحصا هوا يع

 ل

 فسوي 07 رن وفا سج نم ناكاذأ| | |

1 

 ةرتثع لوق نمو ٠ جوزلأو
 الدي عكر 0” ةيناغ ليل>و

 | ملعالا ق ةدنكةصئارف

 | ل كنا هليلح انه لاقيو :اًضبا ل ل> ةجوزلل لاقنو
 | ليلح 1 رملا جوز 0 ةراج يا ةدحاو راد يي ةعم

 اجلا ةنالا غلاب يت لب قئقو . ال لعو هل لح اهنال

 | . ةجورلا ةليلما * لام نوعب ليعف.. اهعم لي يل
 | *ةدحاور اد يف ةعمّلت نا ةتايلح هذهل ايو :لئالح جا
 | .مارحإلا هلبانيو: ا اعفا نم غارفلاو جورفملا لالحإلا
 ٍ يف ”موهذم وه ليقو 2 هيءاجر ع يذلا ذلا لحل
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 1118 ودل ناو تذل م يأ ٌْ

ٌ 

 لالهلا ةيور داع برعلا نه نإنوب دملا لوق ةنم بقا

 زمر لا ٠ لاجالا برتمو نإ ؛دلا لعب ايحرمال

 ةباصاو جرا ناكلجر او. .لاحو هي !ناكح رف فأي 5006 |

 ا 71 1 36 هيب 07 0 سد |

 قيل ل >و٠ لدا ةاعج يلا ىل اعن هل هللاو 6 |

 اًنالف نالنو. اهرتك 7( ةحاع هذهو )التو هلو اليات |

 ةنخأ | . ةعم لزن هل اع ار ةنيبو نيب ؛ ام لد هي ةلعج |

 لا ىلا جرخو ا لمار بغا يف خدالالحا مخل َلَدوأ

 نءريهز لوق نمو. .لد ُُ ةغل هع ناكق اذيم نءوأ |

 ذا

 رج و ثإي نع َن تانتلا 1

 رويشد: 3 نم ن 5 لأب و

000 

 . جانت رع ن م أعرض ِف نبيللا لون وأ تردع عيبرلا

 راكلل ا بال |و 3ق ور هع - يملا لا

 سعو 00 لف فاعلا . ةبوقعلا بحوت بأ 5

 .ًالالح ةلاعح .ينلاذ ١ىلاعت هل هللا أوء4ب 0 ا ناكملاب و |

 لاح وممانالف ندلفوا ةبجوأ5 هرد هأ هيلعو |

ٌ 
 ١ ةنم همودق دعب ّلبعا لجرلاب |

 لجر | للقو .
 2 نأ كلذ 3 اعفال هل هللا ف ل *.راكوشتسا الات 4يايك ُِق

 نيزلا زل لاق ءانكناكنا ًالارواقت |
 2 .ن بيثكلا رهظ ىلع انفو

 لك " ل او يلع

 كبروا هسا اال ا قا م تنلحو يا |

 لالمغا ةدفعلا تّلحنإو
 هب كن ازن الالتحا 2 و راك 000 :تضقتا ظ

 ءيغلا ةلحتسا ل افيو .ًالالح ةكعو هنن لالخ سا ةلوغسإو
 ءايكححلا دنع وهو ٠ لعاف ما ال احم + هلي ناذل أس اذا

 *:للحو لالخو لوح ج ضرعلاو ةروصلا يف رصخت
 تافيرعنلا يفو . مارحإلا نم جراخمإو مارا ٌدض للحمل
 .ىق ةفرعو . ول اعتساب هلع بقاعي ال ءيش لكل الحنا|
 وا يف لاقو .حابم زئاج ببسب ةنسلاو بايكلا ةحابا اعأأ

 ضرفلا ىلد ىاطب ةنال حابملا نم عا لالحلا تايلكلا يف

 0000 كرات نيكيال امجاملا ناف حاملا نودا
 لالخنال ًالالح لالا يسب ليقو . لالحلا فالف باقم
 18 ١ كيو ف ةبير ال ءالكلا لالخ أ ولك وة هي ا هراع

 ىه لالخ رحت إو. هيف ةببوال ىابلالخت امة

 اهب ا - ةبيحت ا هلوتعلاب يقلل اذ

 ل ءكسنل بكريو .مراسل ضر دابا نيمامتل

 ْ كلذ 0 3 اولا ماوق قيقرن 0

 حالطصا ف هملاذي ةداملا اان ةمزر 31 دلل هينا

 مر ىدانت كنا مقل لونك متنا ا ءاغلبإ

 رعاشلا لو ند 0 ةناف. ١ مرض ريغ يف غنت وو

 2 تو 05 ١ تما دقل

 نم ةويحال نكلو
 تداضا اهب تفشن نا ”رانو

 ردامر هك 35 تل م

 ظ ظ َْء اك ضع لي ظني ناوهو تنحل دك

 ْ ىهو مولا ةنم امنأ سا كلملا ناك يو امر دنكسا

 ا هلوثب ء 6 نجمي ةدئدف٠ سم هذه . ظوأ ًمويلا

 ى نات

 يأ ا كيا رح - فك

 ا نم كربق 0 تيضان

 تاظع يل كن اح ُِى تاكو

 امج كلنم ظدوا مويلا تناف
 رماسجالا لييسن وه ةيبطلا ءايوكلا لدا دنع لاو
 | جريغلا ضبا َلَءماو .اهريغو نداعملا نم ةدماجلا ةدقعنملا

 || نم مرا زواج امو 'ةردضم ليو امن :ك أ نهد وهو

 ْ لو ةندو :ردصملاب ةيعساوهو مرا ةلباقيو ٠ ةكم ضرا
 | | يف لجر ةنع هلا نوح ىلع نب نيسحلا هي قدزرنلا
 | ريما

 ا هالو هلع كرع ىلا ان
 ا مرو لاو ةقرإ 2

 ا أ ند 3 3 1 3 ِء ١ث

 اود ا ا تقو يدا سرتلا اهي م هيمار>
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 لع 00

 يتلا فو رحلازم ينحل |*اهبوكسباءعقلحأ ظ
 اهباطا اةييروتل |معلو ادت ةَيقلَح ثرانإو .ثّرك 3ادقوا
 ةنفرحو سارلارعش اح يذلا قالَحلا * ابحر فد |

 | يلد ةيحل لاقي .قولحللا ىلا * رم اك ةفالخ
 ١ لوعفم ىنعمب ليعف ةغيص نال ةقيلح لاقي الو ةقواحتا 1

 ازابلمألا قا ةيساعجو كولا * تح ج هللا هن
 كلوق ةباكحف و هلق وك 22 ا ةثل ا * ةبيصملاو ةيهادلاو

 تفرغ زبر لوق نمو هللاب الأ ةّيفالو لوح“

 فو «تقؤولا تاف يجن كالو 5 و لقت

 || لع ةمدقتم ةوتلإو 0 يف ماللا نال ةلقوملا نمل دع
 ةلككشمل اطايعتسا اوراتخا مغال ربشا ةلقوحإو . فافلأ
 قالت ا ةيهادلا داي ا»* ةيفننلا يف اهوحنودل دج اوذلوسبل

 ةاد رد 2

 او.ةركذرم دقو

 ةكئالاو ملت باطرإلا غلب دقرسبلا ىّلخإ أو .رعشلا لحي
 . ةلوزولا ةايشلا ع 1 ةضعب متن بّطْرلاو ءلملا نودأأ|
 ا اج هامل زا طن سارا وق عضوم ىلإ ا
 حالطصايف تاق إو ةقلدلاب هةموو لة ةقلحاوأ أ

 لاق و ةناقلعلا نئلخخإ ماو .رين دلو م اردلا الا ضعلأ

 سول برح مايا نم مث 0

 ةناكادج ةيكال نم ه«نذشاو ا

 اهرعش آف أ 2 ةقواحم 5 ةزاع ديز وبأ َ

 ورنا 3 ل نذل / عدلا دقاحلا ٠ ا

 ا ارت :لجر ل١ تح 3 ةموثاد عطف م ْ ١

 موةلحملا ل امقلبق 3 ند ضنا | [هيف اندر 4 يول ةماقث 93 أ

 دهسربث وهو ماو لل هيف تديز حا ةلصإو ناك

 ةايرملاو م

 اما نيط وكسب يف و٠9 اها ارد موةلتحلا نيعلا ف و٠ بر ذل

 ةروس يفو ٠ (تايلك) ةيادهلا يف ا اًقفإومرك خام سكأ
 برق نع ةبانك موفلحا حورلا تغلب اذا الولف ةعقإ

 اعطلا ىرجتوه ةبلطلا فو. .ريغالاول

 1 تأ اوال نم كا مونلتحما ةحارو. مولع جات |

 ضنا | هيف أدب ريا بطْرو ٍلعاف مساريف جلا + »« علبلا

 دع لبق نا

 قلع ناس

 | نات اهجرخم

 . هئافو 0 دم بل ًالاح را ص ندا لحو *: ١ بحو

 كاملا د5
 |*«كلاحوبن ان ا كللمي هيغلا َكلَح

 أ نك 3 كلح ف

 | دب نافع كلا 6 دوسأو' ا أ كلل املا 2 كل نمو

 مب كلمتسإو هيثلا كلولحا

 ا 0 كاك كلاحرعو. عينيا كل العفو 20

 | :ةداوع وأ 0 بارغلا 57 5 بلا د كلا

 اكن اه فرتمارا فاشل كاك !ةيما دوام لاقي
 يسبعلا ةزانع لوق ةينمو | ك

 ركل لطستلا ٌلظ ناكنا لبعاي

 يرام 1 يلق ركع ىفخأ :

 كاكاو كاكاو ءاكلتاو اكلت إو اكل
 0 ده ةكل“ | دع ء ءاظعلا نم لا 0 .رلأ يف صوخل
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 | 0 هراأ ف صوغت .ةيوذو فاكلا مدقنب ةكتلاو داوسلا

 ءالظملا| ن ند و2

 كاكتأتلاو كوُجلماو كوُمْلُممإو ككلتما 0
 7 أ كب دشلأ| 2

 ْ دو.سالا ملا 01 3 3 لأ ا ملح

 ظ ةرزلا ديددلا مرلاك دار مل م

 | قاع 1 0-1 اهقثو اهضنند 3 52 0

 || نكت الف ةدقعت تناام ل اليس كر
 ظ هلع يأ رارتح 1 ها كلت َدَتَع

 ظ 0 اذط ةعوضوم ةّداملا ليق٠قن يدرك

 0 ناكملابو كلل 05 ُ 2 عمك يناعملا ابو

 ا كذان لول رادو اخ ا 0 كان قف لو

 ثيقاع ب لحب 1 اك ع نالذب لكلا دب لزن

 كفالات انعلجرلا 2 ةيدعتلا يف ةزهلا ةابلا| ى

 ادلع هللا ردا لو م اكلت ١ ثيذا لوهجا ىلع

 | لف انج ةعرقو - لز انعبا دعو بجو اول لِ
 0 ا ا 0 9 ١ ىبص ذيل

 ريغ هيف لح يذلا

 4ءارحا نملجرلاو 1 ما ا 7 ع ثلا 05

 *اهال الجو 0
 ا ا هيلع حو. ساو اينلا ىلع

0 0 5 

 3 ويت

 | مع : كله نبه تمحر: با ةلخ ازا
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 قح

 لي
 اًدوساعطق ريصتف هر 0 5 ير ٍقىف دات و هن اديغ عمت |

 0 و ا عشب 7 ضماح > 'يليبابلا 50 5

 لاق 0 دحارعإ ىلإ ل خا نب بييللا |

 قانا ند اك 5 هسرتع 0 ةنم يعن رول دنع|ا

 ريالا لاف شدا وشو نسا طا
 اك ىويعلا يف

 مَع نب نامالس تقال ال
 هذه تفال ام لجال نيلكلا نيتاه : وذ كك وق ىأ|

 ل نا هل ليق نيا كلا قو. ةبيصملا 9 ةليبقلا|

 : ان لمعمل أحال أهار انام 0 ا ىَرقح ل اقتضناح ى ىح تدب

 نوثذملإو . نيودنل اب اًمْلَح ا رسام 0 0

 لص

 نفاذ ان ةاح هلع عجوإ اهباصاو اهدلج رثع ىنعع ا |

 يف قاتلا فورحو. فدا دم علا لعجو لعنلا ظ

 ؛ | ماخ قلعكإو . ةاطاو نيغلأو نيعلأو اأو اأو ةزمل |

 رعاشلا لاق . كلل
 قرم ن ؛ رذنملا اح زافف

 "رك داجنلا وخر خم يف ظ

 ةنالر كلا 1١ لاملإو ب من ال ند عاخ قلحاوا

 قلتلاو: لكلا ىلإ جاك اك تابنلا قلحيأ

 قار 10 كض عد ةتلحأب ةموسوملا لسان ردصم

 7 0 نم ن َّك 01 1 *قلح ةناكويق رعشال 2

 يف ليو. 2 5 حال لا لاو ا عردلا لحما 0

 فاد لوف هيمو .كلذ نم

 نهتيكرتو تزاهنلا كلما جالو انبعأ الطي يربك جرا |

 لبق“ هدنع اهعدوأا دو دق 01 يي ١١ كبالاو حالسلا ع ليلا

 باب ف | ىلاف هيلتق

 ةئأا "5 دارا اقع

 ةقرح امخآو هش رحالو

 ”او رس

 نيح 00 دوعسع نا

 فشلا“ ةرورد ةايديحامو . لصوو رايزجل كان

 ب

30 

 ظ ليج نا دس الاخ لاين نمو ]بحت 0 ىلا نال ) لف نم يرجا عركيف تسملا هس نام

 تلا ناكل نإيتنورصم ريغ هنودب ىف أح ىّرفع نوأوأب ا

 ااهنل>و اريَع هللا اهرتع مانعمو | انج لصاو : ثننأبلا ا

 قلح

 .لبالل ةيسو هنو وأ والت م و و ١2 يش هيف

 للك 5 ابيلع عّرقيف 4 00 ةغرشم ناد تابإ ةفلحو | نأ

 | سل اجيو سرادملا يف ةبلطلا تانّلح ةنمو . معرئاد مونلا
 ظ تانآحو. ايف ةرئاخف ا ال هياط ذل فا ءابولا
 ا قلَح ج اهدرس لع ضع يف ةضعب لخادت ل عردلا

 لعق ىلع عيجتالا نيكس غ 00 نال وم ايقريغ 9

 ارمافلا كب تانلَحو ى !> ىلع تامر - 1 0 ا

 ةردب 506 - عما ل لاقو. .اذوذش تانكي

 ا ور* عيبا نع سلوي ىكحو عم 0 ةعصقو ردبو

 احلا عنب يار كب رهاب ددأ اولا 50 يففنلا اعلا

 000 ماك بلعت لاف و3“ تاتاَد و قلح عجإو ) ماللاو

 دشنأو: هنعض ىلع

 ميانلح م نلخأ كلذ 1 0 1

 اطئاطر اونوكت نا اوزونت نا 2

 م ةلوق ناف تظن هيفو 000 .٠ ةةورخ وه ليقو

 5 يف 1 ذل هاللا 0 قاد عج ا

 ناو ٠ ةرورض الو هيف فعض الف. الا ةويتنل املك تفل |

 وق يف كراللا نيكسن يف كلذ
 1 طاف رضا ع تأ ارفز تلحو

 نادي ّىثعلا تارزب يل امو

 لوقي «ينابيغلا ورمع ابا تعمس فسوي وبا لاق. ىهتنأ

 | دو كيرتلاب , ةقلح مالكلا يف سيل ؛ع

 ةقلح محرللو ٠ قلاح عي ايتطعيملاو ةةلح

 رط دنع جرفلا م 2 ّع ا

 نيل ومال قناع

 قلحو كرعلاط هسا 2 ل 0 امن اذا ”يبصلل

 صنت هسرخالا ةناا

 موو 4 يار هماقل 2:1 تعزتناو

 نييضاير ١١ ف رج تل ل ا 6 لعل 5-0 كسار

 اهزكرم دا ناف٠ تيتيفالتم ريع ْن ءاد 4 طب 3

 3 2 مع بالا 0 0 ص 3 ع



 قاح
 تض

| 

١ 
 ةعطَق و رذق <ي ثْلأَو . مالم ضو لا قا 0 تاضآ ا

 قآحو .ٌقلَح يف رش مث ؛أاصأ مول ةملاو2 هزحو
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 ١
 . ىسوملاب 4 هلصا نم ٌمرعش لازا اَمدلَحَتو اََلَح ةنلحي ةسارأ أ
 , ةلوع يدا غلبب تح كسور اونلةالو ةرثبلا ةروس يفوأ |

 هر ال ”هزعمه قى 1 جادت يفوأ

 برح يف بلغتوركب مابا ن ٠ مللا قالت مونو .ناضال|

 كلذو٠ كلذ ببسب دعا هيف لبق سوسبلا|

 ياعا وركشبلا دابغ ترب ثركلا ن ذا

 آم ةبرقو ةبغخ ماسن نع زازا لك رطل مسوؤرأ

 حرج طقس اذاف بر | المرفأ ااذا مهلخ ّندولع وأ

 اذاو .ودب ٌّنذخايو ةن ,ةسيق ةنالعلا كاتب ةنقرعي مهضأ

 ا

 ا
 ا

 نقلب ءنأ نأ مهياع م

8 
 اد نزييعتت بشتكلاب ةنبرضي نييباغنلا نم حرج نررمأ

 -!ا رد 3 لا لجر مهنم ناكو. كلذكاو اعنفأا أ

 كلاب ترو ايرجارؤملا كلذ طغةسف ررعش نا

 َس ررغلا قاد .1>و ٠ هيلع ف ,زيجأف نيس

 رقت نم هبيضق ْ ا ةباصاف ا ءرااوأا

 رعاشلا لوق نمو رار
 ىفارتل اب ةرن نبا ايةكتيضح 0

 را أحلا نم ىصخي اك
 يف اك ةدئاز نودلإو٠

 دول 3 مور وألا قاح كر 0 َنَمْعَر|

 هناروطيف عفترارئاطلإو .انافا>رارسبلا ا ةراكللا ا

| 
 قأحو ٠ ع را ”ةراد هل او>- تراصرمتل و٠ .تراغأ |

 | تن يا يب قلت اًاوُص تبرش لولو ٠ ىر هيلا هينا

 ةلوح تراصرمثلا قلو: هاه ضوملا قا>إو ؛ يف

 دعو م اغا َنَحإ ا

 3 الأ ن نويعو' اهبل م ١ ةانلا عرضو .ةئأ .ةتاحاكر ادتنأ

 هبا 5 ّق ةحاو. ةناج هند 7 1 ب ّ 7

 7 5 قامت 0 النك كلذ مس قلمتأالو اننا ظ
 5 هيف نيللا 9 اك املا عرضلاو' ةدآحج لمافأ|

 اذا هداه اني اك ةفلخ بناصا انك لص

 قاح

 | ّقلاح معا تسكي اذا ىح

 | اماطفو اهعاضرإ همم
 ايل ة!لا اهعرض راصو اهدلو نم تّسنَي اذا ىتح يا
 ان اديةداب نركب لا ىلابلا ميقرلا والا يل وعلا
 |عاطغاو هدقف رم لب ايا اماطفو اهدلو اهعاضرا
 يسب علا هع ةعرطخ ١لاقت قلاوحو قل قأح 0 2

 تبصا سيل امالأ الإ نكت ل اذا

 تارك 0 واج اط
 |ةنم هسوتلا ام مركلا نم قل اكإو . نبللا نم ةّياقمم يا
 | تناننإل ئاذلاو عفترملا لكلا ىل اكإو ٠ نابضفل اب قلعنو

 | روك لا ةااع نب دج لاعوإ قل ةاكوف 7
 5 لس ىلا و 1 - هيأ ى

 ْ ةيرانيدلا ةمانملا ف رغم 107 أح نم 7
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 ا اح نم ٠ ىوهو. يقر شمع

 |الهوقو: عيفر ناكم نم يا قل اح نم ةفذنب نامل

 لا كك كلذ لعفت +

 | * موؤشم كيسا قلاح صخشو . هياع اًنزح اهرعش قلت

 ْ هاد ميلا بد ثبدحلا أ هنمو ليق. جرلا ةعيطق ةقل احلا

 ٍةا | ضيا فو .ةقل اكإو ةاضغبلا مالا

 |ىح هلل اابلكتا يا اعد

 ّع 0 َى هى

 باوصلا وأ ١ ا صخش َّك 0 ءمو وشاباو ةبيصملا

 ظ 0 ل اهيل رم دع الا تيوتا ىاراققول اح
 يو ردكلا ىلدلوبم ةينبلل سا ماطتك قالح »< يضاملا

 رعاشلا 5 وق ةنم 2 هن

 مهاسكأ ليد مه رقالح تنل

 | معلا ءالو باقرلا برض
 ديو عاو لاق 0 ما ا ةينملا قاتلا

 اتا 0-0 0 »* 0 اوبرصو

 |لعف اع دلو داتسون نانالا عيشن ال نإو ىلا عجم"

 ا ىزعملا رعش 0 5 1 ا ا ارملا ا كلذ

 أ.عوفللاو مؤشلاوثردصمو داما < ق 1 | ةفر> ةث :الحإو

 اخ 2 ةك
 اكل 0

 || ضرالا 0 ةنمو :قواح جلا ىنعم ةلعثس ّماعلاو

 وكلا "رن ا[غيا ىلع ا اهب ع عك دوأو اهباج يرماعلا ديبل لوق ةنموأ |

 ل



 ناك ام ناضلا نم ساحألا »+ ترك ْذ دقو برعلا
 قنالاو# ةاريح تارعش 4 هي تطانشا دقو دوساو ورهيظ رعش

 فتش ةلع قنا احا ات
 ا ا الفا ل مويجلا

 2 راسو“ دامت 0 ليو 0 0

 2 5 مراة وه ياربدلا ىلع ا ًالاوه 0 د

 ةسلع ضَرإَو 0 ساخخلإو 0 ظ

 او .هترثكل سا اكاهيلع تابتلاراصأ
 مثلا ليقلا |
 00 1 ظ

 مسجلا

 0 سوا

 | عرسإو بضغو 7 0 -املَحطايلجرا ااا

 *رمالا يف عرسأو بضغ اططلَح طامي طلّحو .رمالا يف
 لزن اًضيا طاحإو . طاح ىنعمب طاتحاو لجرلا طلحا |

 ةبيضقلخدا ريعبلاو .ةبضغا اًنألف و .ماقأو ,ةكلمرادب

 طاداو
 *اًودع هلراصو دعتبا ةنع طاتحإو . دهتجا نيملا يف

 اولا مالك ن هوهو هندب ىلع رعشال ن 01 ظ

 ان اب تاحألا باومصلا ظ
 ةفواحتو قولو اًنلَحو اًنّلِدو اَنَأَح فلي فذ

 0 اما ع نروخأ ١ اذه وا ةقانلأ َء 2: ,> ف

 هب تا . مسقأ دجربز نبا نع دلل ها :ولحمو أ

 ةفل اح فل اجو .تنل ةلعج ةنَلَخ * هيلع هل 55
 تيب فل احلا ثيدعلا يفو ٠ ةمزالو ةدداع اًالدو

 .مالسالا يف فاحال ةنال حل

3 0 0 

 علاش كلدااع لاعزو ةلعاالان و ا 0
 ةئصقأو

 7 يا 3 هللا سر 1 ظ

 | قاهر َز زو واج مالغلا فلداو

 اودهاعت مولا ب ذأ ا يا بجتلا |

 قوزع را تاما ةرينكلا نقرالا قط ا ادأ

 رداو لاقي . ةافلحلا تبنخلا تااككلا ةيفالحلا * ينال
 دهعلا اهب ذَحؤَي ني لصالايف فلتلاو فاحلا «ةيفالح |

 فلحمإو . ةماعلا طالغا نم ماللا عتفو . ني لكوب يس ثأ
 0 ال هنالموثلا كدي 2 دهلاو 000

 ال غو . ةع

 انغاه ن انلم

 | .ردهالو هاي ب فل ق قيدصلاو ةقادصلاو فلكل ْ

 للم جيب نب ريهز اد 3-2 0 0 جادين

 هير

 ا ل لق فالا>الا اتكرأنت

 لعنلا اهمادفاب تاز دق نايبذو

 ؛رصانتلا ىلع!

 21 يف تابن فلو . فيت نم موق اًضبا فالحألاو

 وش اا 66 ال نانُّطَح و كيب يفب ادت كَل ا

 ه0 2 1 2 -_-

 : ةءانلح ةتدحاو فلا اناا دع ةفلحو ةنلد ةتدحاو

 أ فراح + 00 فْلح ج ةباوصلا مآل اًضيا ةاتلحتإو
 او ن ةروس هع ةنم :هو٠ :قنللا اريثكلا | فزاد لك مط

 اردحأ ن نيبو ةنيب ىرج نم كيسا فلاحا فيل | نيب

 , يصف ىثديد> يا ناسللا فيلح وهو. هنآ > جاةفل اع

 و نب ةدعاه لوق نم فيلتاو

 تعزف اهيل 1 اذا ىح

 همام برغلا فياحو ٍس ,راف نم

 1 نايس اق دق انلرق وأ ادبانمع انكتب ذازاكيق

 ظ 1١

 أ د ا ف امنا 3 ادا كش ةراّرفو“ ولو 1ك

 فلوللاو . فلما ةفولحألا ** ةنيدملا لها تاقيم ةفيلحلا
 زول راضح موق او هيلع طل يف 4يف كك م 0

 لكب رظانلا نظيف ليبس لبق ناعلطي ن
 ايل ةاوكلا"تلحمو لبس فاطم د
 | لاق :نوللا صل اخ يا نا ريغ تيك ةنمو . لبهسب
 رعاشلا

2 1 

 كلو ةفاحم ريع تبي

 يدنا اهب َّلَع فر.هلا نراك
 | كللاذكث سيل اهنا ابيلد ثفلكال ن والا ةضل اخ

 4 للا رداصملا كحأ وهو هكا لوعفم معأ

 يلوقي
 فوامأو ٠١

 : كلذ ريغو لوقعملاو لوصحملا لثم لوعفم ىلع تءاج
 بصنلاب هللاب ةفوام ل اقيو . فلما ةافولحلاو ةفولحلاو
 لاقي اك هللاب ةفواتم فلحا تا ةنلطملا ةّيلوعنملا لع

 هئافراعوال لاقيو : هلاؤاَشع
 عضبلاو روما ريثكلاو ملا ةريغكلا ةاغلا سفللا

 نيزباردلا ىفلتا



 ساح ساه

 رجرتلاب هللاهاتأدق كرئاز تنااّضيررمو ||
 :«جولجلا نطقلا نم حا »« بايع !نم ةقرابلا جول 0

 صلاخا نبللا يا ضل ىلع نمل اواثرغ ويف نبل ةخلحا| |
 0 * اهيلع بلم ةديزلاو !ذكما ةراضع ورق مث ةراصع ولأ

 ع .ريخلا نم فيفخم| او ةركبلا رّوجو د 20و ب شع ام ا

 فيتا جالجلاو كل دقن افي .رضاحلا حولا دقنلا نمأ |
 سا رمل

 نم جولحلاو . نطنلا هيلع جي | ةدخإو . نطنلا هب

 جحا نطتلا أ

 قبو ةنز ميجا مدقت زد اك رفحا ظ
 رم قف لديك

 . مكرحو معضوم نع زطازا ةلهج ىوقلا لح

 6 2 لح وأي لح لح اهل اقلبال ابو لب الأ

 لاقي .اوكرحخو معضوم نعاولاز وغلا لمحت هيرجرت ا ّْ
 لالا + « عزعزت 7ىنعك ليو وذل  ةماعلاو .ارريغ ماد 1

 :نرلاوا ةئرملا رينكلا ضحمل وا عاجشل ادييسلا ||
 هيناعم يف لحال ارت هُِجالَح جال لعفالو اجر لل

 اهنابلا تّلو ديل احم لبا - داح ١
 اه راك دوعلاو دال ل غل

 مالكل اب انزل احتو .رمثترماللو . عجوت بلفلاو .يتب هيثلا | ||
 مسا زا احلا .هل تلقو يل لاقأ|'

 لاقي . حرا هرم قبض يا لاح بماقو. لعافأ | ١
 سنج نموا ثمرلا يف نوكت باد نورا #ةزلح ذيك |

 مويلاو ريصتلاو ليل او قلل يلا رحما «فادصالا ١
 ٍفَدَص يف نوكت ةبيودو راح نونا ةرلوما >< تايزإ ١

 ٌصخ ةنانم يف ن 8

 زا ا اهرشق ا

 1 نإ

 ا زاتحاو

 1 ١ يرجلا شوأ |

 أو عيمجا ا ةنحاو ا 2 اه نورزاحماب فرو

 اا و كوحا اب 0-50 رح عع ةيشخو رمل نم |

 | ةامملا تّسلحا * ماقا ناككابو . هنولل اهل اخ هسْأَح عضوم
 ايلف لجبل ا ا يلا هر

 اًالفو .سألا ةسبلار يعبلاو تراك ضرالا ل مغ تامنلإو
 ناك ابو هب ماحو هل فاطا ١ انك قدا عيبلا يف ُةنبَ

 |تامتل ارماهتتنإو.سلحاراص اًساسلحا ةيثلا سل>|و.مافا
 ظ هاكإو : مثلا فدإ أور م ا كاد هترثكب ضرالا ل طخ

 مسأ سن وما انالفو٠ ةقسا و ةعأب

 و !ةيعاز هو ىلاوما نم طخو لاف

 هماد

 اا * ةقرافي ملف

 | سم يتمدب لك يس حجو ةلهس رضا يفد كتابنا ةنخ

 ظ رقبلا ع از نع 10 با ةسمخاهتيو تارعب

 | عبر اأو ضوملاب ت ها للان اسك #+أهيلا

 ْ ا نا *اكريالارانه ىف لح موق نرد

 داسكوإ اب هلا قاتلا داو قاغملاو دهلاو

 | كيلا شن اي 4 ةعدربلا كة ةادلا هب ا

 | نيالا ةيلح سولجو نمهلعا - ها درع
 او .نافلا كك ع عبارلا اًمضيا
 ا لاقوا نانالا سأ> ماو: ةناكم جب | 3 00
 |ةيزح اذا ةيافكالو ةدنع ةاتغال يا الاس 0

 انه اهسالحا 9 ليا روغظ | اومزل ند ف 0 رمأ

 ا تلا لولا لود ةيسود طرف اننا قر اذا

 هل صربالا نب ديبع

 ل مة ذم موثلا ابيلع دايما كلت

 اسالحا عو 0 ”ةانغ ير ادا

 .هتانك )نيف, نسيل ئا نالف الجان مسيل اذه لاقيو
 |يدلا لئكلل لاقي هناراعبا لود دقو كرر اا راق
 |١ ةيسفن بشي 21 ساح ريقفو . سلول اك وه سس راش رع

 ْ سالو 00 ةسلح بهذ ند هلل

 ١ | ىدحا 957 و ثا 00 يد ةزوزا>| | ا

 برللا ابو دعما
 قد دما .اهرطم ماد ا ح سل 2 ةاعملا 5

 و٠ ها 00 ريعبلاو ةضرنلا ن ا كنت ذخا| ِ

 6-0 و هدحصم و ع املا انهأ| نكات ا" راعوتلا ءل

1 

 نامل نيل كلوت لا + ىنملا يف ا مدجاطنالا د

 ظ 1 ا ريا ل ء حّرط طب ءاسكل
 مرش لا ل عباراإو صيركاو د ككاو

 اري ايلا + ركذتسو ساحالا ثوم ة[سأا
 يف ةدايزلا ديحأتلل ةدئاز از ةددغملا لاو صير

 أ 52



 هلع

 يللا هروب تلاع يبقا عضوم مال
 يظن م 0 رابلا تراقب ىح مفعل ربو لمعلا ْ

 ةد ها 0 كرها 0 رده ةعارلا ب بعي ام قرولا

 الث

 بط ”وسد هبوافالا نم اود 5 هيد شاملا

 0 رصانلا لكلا هيف براك 50 فلحلاو .ةيليشا ظ

 ئداطلا نلوا |

 |رابفاف صال عمل مه رامثا
2 

 كما 0 تاي 0

 ا 0 9 4

 قيق د نم جراي ام ءابلعالا دنع باسو ويف بولحلا |
 بن”وديري ل معك بنو

 ةبابل جري ىتح ع ءاملا كغ و , 0 يف اءوضوم روزإلا ظ

 يسم اذ او مخه

 أولا كود 59 ل نيل نمط
 ةىضغل ١ ناضلا نم 0

 نيبال او نيبااو نسا عد لاا
 ناضلا نم سوبا * دسالاو ءيثلل ررالللو عابشلا|
 + نيوبلك لياد ناضل افا روكلا فاق دل
 ناكملا يس مينو عاجلا سلما * دسالا سأل ظ

 ل 0 جراب

 امام يل و ل ا

 :ماطعأ 5 ٠ نوطعملا دلجلا نع ةفعن فوصل او. هاضق ا

 #ةندلج يا طوس ةئام ةنلَحْءيمصالا لاقو.ةمزل ل ةكلارظو |
 *اهجانن مايا يف حرلا ةفذفن امو فوصلا ةفاتن ةتالكملا
 5 د * تيتاماك 0 تيل[

 ١ ةلح رخو هنمانذلا لدا تالا | دج دربلاو غيفعلا |

 ثالم لج 0 ّ ا

 ليخي يا
 الو. نانجنالا غم ثيتاحكإو تيتا - ثنلد

2 

 ا يا ا
 ةعضومو٠ دوا طيف :َى 6 ددلا 1 نه يش نيا ةحئارلا أ

 ابل انا للا هل لوو ا ك1

 اد

 ادي
 ان ماللا ل انباب تيتنح لون ةماعلاو . ثدي هال

 .ليلفةالق ىشمو ىبح اح حيو جب لورا هَ
 «.-انجرشن كليب راا لَ داك لوبا ةلعتست ةهئاملاو

 . ةنع بلا ص 0 جو دافسلل أننا ىلا ىثمو

 خو اه ورا 0 ونلاو٠ 00 اهدا ةزبخ او

 قت ا 2 يفت | يف ةخا جا ةيحا »*امةبرخاصعلاب

 | نِدَخ او ىداطلا متاح نب يدع لوقو ٠ بر ضأو

 ٠ ةناذديال ب ةينارصنلا ىف تعراض ”ماعط كردص

 قلع نرد ا تامر هنا تاجر ةاعاق فيه كنان
 كردص يف ما خد لافي 0 ا اراطضالاو ةكرم |

 أو هيف تككش 7

 9 هيماك 00 داع و 8 000 نم ا

 الحلول ]الا ورا كي د 7 0 ل "اا رينكلا
 *اهب هل اًيبشت بامتا !نم ةقرابلا يثو”جولَحةدرغم نأ

 3 1 ةهذخاو ل 1 تالف ل حو

 | 2 0 يأ ة ة ةوح مانو أنليب لونن ٠ ةفاسكلا 5 جوا

 ئه ارودنموه جالا نبإ ؛او١ن اهنا جالا

 5 قوتو اوت ى ىلا راش ناكف هب هولالا يي عد ناكيذلا

 :لواحا هل ا بهذموهو كرم قالا هذه تح

 لوح اهالوتب ةنواكو 6 ُِق 5 لخزلا انه تاكو

 | ||| عبرا برعلا دالب يف ماقاو بريف ةبلطف لداعلا ريزولا | ال

 | | |لزب ل لداعلا ربزولا ناكو بلح ىلا داع مث ةنس ةرذع
 0 هللا كلنا لئاقلا ت

 ادم 0 هناسلع نا دا ناش رفغتسا لاتف

 تن لكاتب 7 هلل ق و هرضحاف ع

 هأتثب ب ردأو او هرضحاف 5 انه يف ل 5 ىلع هل ل اتعم مآ

 اا هلل ال لذ لجر اب كلذ دنع هل نولوقي سانلا ناكو

 لوتيف هل هللا

 رجررسلا ىلا ' جانت © ' ةكاتستنا امين

 | هللا الا هلا ال هلوق ىلا ةجاحال هللا اوه نااكذا هن | هنا
 ا كسلا انهزركي ل ار امو« ةسففل انبكاوت 0 3

 ىلعألبل لخذد نيح يبرلا يشل | ن د | ةنمو.لقق 5

 خامدم تببلا يف نكي لو ضرمنممدوعب يك لضافلا
 روالا لع ةباجاف ورخآ ىلا ةنكاس تنا ارب نا لاقف



 د

 عراشللايف انحرم ءدابخ ةرملا ف دقت ل َ

 اهل عَمسُي ل هنا رهاظلاو ملا دالوإو تاعاجلا بئالقلا /

 0000 د 2 0 00 ةيلحلا |عمجو٠ ا 1

 . هرطش كلاعب طاش ار نمو . بولا نيللإل 1

 .بواطملا ةماقب دعولل باللا يف بيغرتلا يف برضي[ |

 كل لَو ةرذب كل هير انه ةيسمرجلا وخشب ١
 كوالا

 موف ةيقرا دعو ارت هلع ذو نوكي : 7 اهوخنو ةفدصلا ا

 كا ثلا يق 3 انه أ

 تا 00 .هر هس 3

 قحو 0 انه يل مهنايسأ

 رضا تمل مك هر ارك ُبلَحو. مفايسا]/ 1
 ٌّيراصنالا تباث نب ناسح لوق ةنموأ |

 اعود ,ذ ينةيطاع ىاابيقأ

 لكل م أم اهف تلتف تأ تمآيف

 ينطاعف ا تاو وانكا

 لّصفإلل اماخرا ةجاجزب ٍْإ
 تاهف الاب تجرم دق : اهايا ىنتلوان يتا ١ةرملا نا يا |!

 يندكل ريصعلا ةجتث امهمةلحإو 0 ريغةر دخيل
 بام او .ةجورملا نم ارينا دما انما كفرشلا را
 تاع موزون نيالا ونه ملا ناحل نم دوسلا

 نم فر بآرأولا + بكرثو بات باى 5000 َر ىاَح ا ١

 قونلا نم ةءليلملا *< انخبا بوُباكلا هل لاقيو تيا ١ ظ
 كلضقيعا ناكر هلام دفا ةنايلكاك نبللا تاذأ

 بلكا نم رم للا * ثابن رق بيكا *

 اد قانسلل يمت نلتكو زتاهرلا ف لا ا ظ
 كلذو . ردحاو ٍليطصا نم جرن ال سو 0 ءأ

 صوار نم و: !>ةاناوتدللا اح موق ىنعم نمأ |

 ةيلحا 1 عل ترانس ةرصنللا |
2 

 تع انطو ايجي ف 00 3 ع يل

 لا ةادعل 4 اثنا طظفاب ن الا كفقدل ىلع

 56 نا ايه 4 ىَوادتب منان بوح 507 00 باد | |

 ثرعلاو ة ةقبرغ 1 م ”ماعطو فرص داو هود .راردالاوأ | | ا

 ويهأو ب نحال ءالا باليلحا 7 ةترلاب 4 ا دامتاوأ | |
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60 

0 

 د 0 0 ا 0 6 ل ا هياعلا

 توب ايا ال احيا ثبوبا> دوساو ٠ وريغو رعشلا نم
 داع يقويك ذن 3 1 ةقان *« ئيللا ثتاذ قونلا نم
 0 بو تا لاق ٠ بال كك

 ا ا تا تل ل اني ل
 سرف فص ةيئايبذلا ةغبانلا لاف

 فيجا تلص قهاوتلا يداعي

 ا ير سين 50

 طسبنت ةرضخ ب ةاربغ ةدعج ةلئبوه *يمصالا لاق
 + ليش اهم هل

 [*<بللاب ,خوبدملا يسأل نم ثيم ع ثابن ناحل
 ا

 الخ ىا تئواح جاما هراعزملا ثول ا
 | يا اتعاصف نبعم ةدحاولا خغلاو لباا أح *قرتلا
 ْ ةبواح "انو 58 كاع عاد قثملاو درغملا ىل دا

 | ةراكا اهفوصوم ركذ عم
 يل ةراذع 0 0 هنودب اطاعتسا

0-3 - 

 ابل اب تت 18 امنأو . ةبولحم يأ

 مقالا بارغلا 0 اد 01

 | قرص وفرك ذي ل 0 أنك ةفوصوم رك ذ أ ليخ

 | هالو توبا ةيوكرلا فيلل دك نا هل اعين
 ملا بارشو ةعط ريغتي لام وا بولحملا نبللا بيلا

 | بر اي اب بيا 5 ةماعلإو.ئرط 2 38 0 حا و

 0 م هال 000 ن«مو٠ 0

 ْ ا افك نع هلفسأ نم ن "أ 1 قا ءأ مطاللا كنعو

 نا ة ؛ااحالاو بالحإلا * ن 0 أهدرفم

 .رم اك مهلا وب ثعبت مث ىترا آو كلهال بلحت

 اديعتو عزا هلع يذلا 1 | ضيا ةبالحإلاو |
 ةاشو .نبللا نر. ةآقسلا ىلع داز اما كلها ىلا ب
 نم جرت ا 2 م و ةناجحو اف ةيلخو ةبالحت

 نا لب 3 تباح وا ا 000 نأ لبق» ا ةاهيعرش
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 باح لح

 ىنعمب ةباكحلا ظنل قالطا يف وق لهاستو . لثم همالكلا
 هذهبر خلا لاق تامانملا يف ّيريرحما لوق ةنمو .رابخإلا
 ىلع اكماا ظنا داربا يف ةاخللا دنع ةياكحسإو ٠ ةياكتل

 لوا ديز تبار ار لبق ١

 اهكوقوراكا ام 10 ةرأ اع يف د ملا 2

 ذا ممالك 8 ُِ درو م ببسسوح

 باطغلا تركب رثل ادعا نف ينتبدعا وم لاغمالا يف

 هاصا غي لق نال اضيا اهرسكب لجرأل برضي ب ةفاكو

 ةياكجم كلا دااط لاتف انيكأز اكفاانف  تاكطسناك
 م اك ا عشت نإ ةانكلا افرع ىف ةيعالل لاا
 ظنلب ةنع ربعي دنف ناىزلا اذه يف اعفاو يضاملا نامزلا

 0 انا ريثتف حابرلا لسرا يذلا وهو ون عراملا
 هيعارذ طساب م و لعافلا مسا ظنلب ةنع رعب
 ءاسنلا نم يتلا ** يذق فيكلا لها بلكي ا ديصولاب
 م ةنامبلا

 : لبالا وب رجزت 02 مسال> لح

 فيدلاب مداح ٠ ءواماب ةلك الح هاي مالح
 انككتزنو اهيا ألا عرس نو

 11 1 ا دوو اعف داك .ةاطعا مرد
 ا و فك ىلع كاكا لعج مث ممر عا 2 > ٌكاح يا

 . هلل ا ويف راص الح ٌذاحي عدو . اهب ةلمك مث ةارملا دب
 2 0 لبالا الح ضرملا دعب ترب ةنغلا
 سيلا ءرما] اق:“ةدورو نع 0 واه در 3 هلو يات

 دلال ةقزلا يس ينبتاو

 هاشم نت تلح نانا 000

 2211 لاق . ةكاخ قيودا. ةايا ءاطعا مرد لك
 الخ ا عاو ءارللا نب نال روم سبل اماوزه دق
 تّاَحلذملا فو . ةل اتق ةثيبخ يح هَل احنا | دولاب هلك

 ترشقف تايعتسا اب 0 ةارملا» نال اهعوكن ءةّئااح
 ارو لولا لح ردصم الا * اهع 5
 ةءالاوم|و . رهشلا ةريغكلا ضرالا ةةالّلا < ضرملا دعب
 ةيحْرألا اهم تن ناطيم برق ل ابجل ءالوما ةلحاو

 ىلا لدتو

57 

 أهرشني و ١١ دانا ة ار ثق :ةلاكاو ةنب كلا

 ملا يلب ام غابدلا

 سم يصعب . خا لامس مالم لع جعل: لع حصا دج مسلس تيا صابخ صح 2 حس ع تح مح سس ص ص حج

 دوأملا *«وب لتكتل نيربح نيب ُكلَحم امو مل
 28 ن2 0 نير نيب كلام

 ٍْ اطرخلاو روردل اك لوعفم 5 لوعفوهو .ديّرلا

 امو هداوسو ةختنوو ميدالا هجو رعش هلغ ا * اهوخنو

 ناروالا قهوهو .رشق اذا دلجلا نم نيكسلا ةدسفا
 وفدا اوسو ةختوو مدالا هجو رعش هَ ١ ةردانلا
 داحا وب لحام ةالحماو اا مق تانلاب قرا عاق

 ألح و الح ايل اهملحيو اههلحي ةاشلا يغارلا بكَح
 ٠ اناودانلا واقر" ىربللا نءاهعرش يف ام جرخسا
 ال ةماعلا لجرلا تباح لوذنو .ا«ياحي هل اهلعج
 ارئاج لجرلا بآحو' كيلوا يننكأ يأ ين احا لاخر

 ألك 0 واجر اولا بلَحَو .هينكر لع
 ظ ليقو هيل اء اعد لبق بَلَجالو بْاَحهلام 5 وذو مجو

 ظ موف ا ١ داينالاوعا 1 هل هجوال

 ارو ذا ثادلو ذأ تبلجاو انانأ تدلو اذ ذا هلبا تبلحا
 35 000 اعلا احر كاما
 ااماو. ةناعا انالق تاحا ا ةنواعو لاذ

 . اهلك تاناعالا غب لوعتسا مث ةصاخ بلا يف ةءاعالا | هل

 عرملا يفوهو مل باد م اًبالحإ ءامال بلدإو
 ظ . اهمال هل املعج ةقانلاو ا انالفوا مهلا 4 هب ثمعل و

 ظ باجال اني اماّتانا هلبا تدلو اذا 0
 كلج ا تنيكحأ 0 الا 0

 ا قتلا د 0 الرسوأ لكنماو

 ١ كاع 4 رع لاس يااَقَي 0 1

 هوقو ةنيع بلختإو ٠ قئرلاو ع عمد 1 الاس يا هوك هةنيعاف

 || نيللا بلوتس|و

 ظ .ةباح ج لءافمساب

 | ةلصن باللا هوب و اهو كرا ا قرعو

 ١ |ةنمو٠ ا ا و با ا يذلا ءانالل بلو كاك

 كل عك ى عارلا كتايحلا]و ١ بما ىجعمب

 بنل ادا #:أو لدا ىنعك مونلاو : هةر دتسأ تن

 يوزخلا ة ةعببر يبأ نب ريع لوق

 رعارب كيمو وس وأ تير له حاص

 رسالولا يف ىرجام عرضلا يف در



 نال قب لاو ٌدفلا نم اد َّث هرعلا ثلا ١ نازل "

 *1اريهَز لع : ةنيولاكا ةءايشلا مد

 قبألاو للا تاك تمِكحُأ دق اهر أو 5 اًيوكشم ليخلا دئانلا»

 ةناشو ةّسارو ههبجو مدقم تاننالا'خنماةمكحلاو ا
 مك ةلرالا راو ذقلاو ا|قذ ةنئاضلا نمو. ٌءرمإ

 م :هو٠ ةموصخخلا لصف ىنعف م 5 نمد 'مسإو -

 ماعلا مك 5 3 ةناجتلا 7 2 نب دوما كلضع ىو 2

 ا را ىف 4 دال ليق٠ رومالل ن ا ا بسداضص

 ءاملعلا ضعبل رعاشلا ل وق هياع 0 .لعلاو معلا يح 3

 ابيغ نع 0 اف 00 دبا

 كح تنأف نب 3006-5 اذاف

 ىلعو ةكيما رإد بحاص ىلع 6 7

 ىلع ةماعلا د .عو ناهربل اب ةامسملا ةيعطقلا هيلا بح
 يلا 0 ةمو لاك ند ”مسأ 3 كب

 3 ايهتن ّلع 0. يذلاو ٍليلدرغ ا 5 يذلاو

 نع ةرابخ نين دحللا كنلعو ٠ لوعقم ماء يل ا

1 
 م

 نه نييلوصالا ة 5 دنعو٠ ا ريم رْصْأب ل يذ

 00 دينلاو تلا لمجال يذلا ظنللا وه كرف
 لف ىف تا 4« قخو نم ربغ يأ بك
 (مدلإو ةن ماكيلع مرح امنا ا

 جاَمم الف تمكحلا قفا يفاوااورخأ ىلا ريزتذملا مل

 ارمع لآ ةرونس يف ةيلعو : تاما
 باتكلا' ةرا كه تاك تايا ةنم تاتكلا َك :

 ام نواف غي زم واق ؛ يف نيذلا اماف. تاما 5

 الا هلي وأن هب امو هلي وأت هاغتبإو ةنتفلا غتبا بم هيأ

 220 واول مهلا ١ يب نوذتاز اذ

 : هدف نع اسما كال كا كاب 5 0 يلا

 اها دا رانك :كانأ ثي دهم ف

 يا ةضراعملا نر. ماسلا هب لومملا لوبنملا ثي /

 ا فطعلا طع رح مأكل تاكا كد 2 كانك و كن

 || اتسح ردبلا يحي +:رالف لاقيو . دوق وا ٍدلعف ةّمرها اهلباقيو . ءايب 1 امايبل اهليوأت كلا اهعنل
 لونا يذلاوه نا

 سبل ذا اذكهللا يح لاقي الو تايلكلا يف لاق .َيبايْلا| ب

0 

 | لكثلا اوراتخافرثكلاو 0 0 دودخالا

 | جراوتماو حا ١١ يف لاقو ٠ جراوخمأ ن . ةقرف ةيكإو
 الا محال 2 رما عراكنال كلا ن و

 عر لا كاما اقم ىلع تياغو ٠ ماحلا م 52020
 ظ ءابننلاو نييلوصالا دنع هيلع موكتلاو . كاحت ج يضانلا يا

 ؛ 04 لعف وه هيف موكتلاو 5 هب مو كا 0

 | | موكحللاو . فكل اوه وبلد موكحلاف ةبجاو ةواصلا لق اذاف
 | رءالاوه تييتطنملا دنع هلع موكحملاو .ةواصلا وه هب

 53 . هلا تويشللا
 قطان ناويح

 | واكل و 4 0 4 هلا عر

 نأ وحن ةيطرش تناك ن أو .اًتوضوم

 . 21 ما دودحوم 11 0 ةعل اال سهلا كك

 ١ عر 7-1 ىلا 8 ةيطرشلا ب عل 7

 ْ . رخل هل ةلراع لوو ةامنل ا دنع احتل ١ ةلزنم ىلوالا ُِ

 هباوج ةلزنمب يلانلإو طرشلا لعف ةلزتمب مدن أو
 .ءاكح

 ا برعلا نع ِدبز وبأ اهقن

 أ اذك نالف نع ىحو ةياكج هك عما 5

 أ | لاق وا ةلعف لءفو ةبباش اًنالفو . ةذصو َربخكإو . ةلفن
 هيلع 0 نالف ُّق 4 2 اهّدَع ةدةعلاو٠ 2 ىس لوف وق

 رعاشلا لوق ةدوا

 ْ اهبكاوك الا اديلع | يع 0 ايل يف

 0 ف كيل ىنعمب ْيَكإو اًهلطم كت ىنعمب كح لمتسن ةماعلإو
 ّْ بلاغلا يف انلكتم 4 4 0 0 0 2 00 نعكو

 | رسال ما
 1 كعك 3 2ك ةياكجح و ل ثني دولا هن

 ا 5 وق ةنم ١ هل ج يه ةيجشإ يا 4 و

 شر يَدَي نم الا حارلا برشنال

 ١ 0 و ىنعملا ٍق ار 2 هك

 | | اكحايف ةغل وه لبق .اهّدشو اهاّوق كح ةدنعلا داو
 | ميتسا كبحا ةئردا ىتحإو رب أ ميلع ىحإو .زملاب
 | ىحردصمو ةواكحلا الصإو ٌيواولا اكحردصم ةياَكَحلا
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 ةنمو .ركي نا هرما رمالا يفو.ةالوو ديرب اعو داسنلا
 ةيرورحلا مكحنو ٠ امد ؛ عانالا لصفي 2 اث نيعزانتملا كت

 هيلا 4 مالا ىلا ةيكاحو . هللالار كحال طوقأ
 الا نا اف لا يتلا 00 هنتي ظ

 ةكح هماجل لعج سرألإو

 اهيف كح ةلمسملا يف مشو .ةكح وبف زاجرمالا يف ظ
 لمجال ع مل اهو زربي ناريغنموسان يأربأ|
 صضرانلا وق مو تارا
 اكانل لها تناف ًالالد هت ... |

 اكلمعا دق نسلاف هو
 ردالا كب متحإو .اومصاختو اوعادن ماحلا ىلا اوكاحتوأ|
 12 ديا ذالك اذ نكح لاك ميكا ليقأ

 ارا ام ةنم بلط هيلع كتحاو . كلل ذ يف ل افي ظ

 دسالا يا لوق مون: ديرب اكديف فرص هيلا ف كتحاوأ
 ةيماف ءاطس لام ىلع ودعا

 قدب لإ د الد ور

 تيدا اه ءاطسإ تاك ىتح

 را نعو.*

 رن 0

 راض رمالا كضسإو اوكا ىنعبب ماحلا ىلا اومكتحاو |
 ةنقلا هسا كتساف ءيثلا محا لاقي . انقتم يا امكح

 دنع ضرملا ماكحتمسا ةنمو 0 ضيا كيتو .اًنقتمراصف |

 لوزيالف ةنسلازواجتاذا 00 ءابطالا |
 يلاولاو يضانلاو كلا ذقنمو لءافمس اماما + اردان الأ
 62 ل نود 5-5 اوم هذهوأ

0 5 
 ماطسبو ي دي ذي

 نيياوصالا 5 1 اكاو . نيك ا وهو انني هللا كي ظ

 نيراز نير للا تلاد .ىلاعت هلل اوه ءابنفلاو
 يطافلا هللا نيدل ٌرحملا

 ةيدولالاع دا ايلف هللار اب كاحلاب بَّلو ةافلث دعب نيناعو

 ةناكراو .”ماكحا ج ةاضنلا ل *«ىرفاب احا ةسفن بنل ظ

 | موكحلاوب زيا نول در ةتس ء ءابغنلا دنع 0

 فيجا كا ل كا 35 0 ظ

 | تسةنس رصم يف ةثال اذكاب عن علوب

2 
 1 بسس اسس و ع وصمم معسل 2 مل حس سم

 دانسا اهنم .رَشَأ ناعم ىلع - 5 قاطو .جالصالل عنملو
 يئن اهتمو .فرعومملا 0 اك ايايعارخآ ىلارما
 ًأاهنمو .ةّيكحلا ةبسنلا كلت كاردا اهنمو . ةيمْكحملا و

 |,قيدصتل اب ىسملا وهو اعوقوالوا ةبسنلا عوقو كاردا ا
 نع بارعالا ماكحإو .ءامكجاو نويقطنملا للطصُم اذهو ٠
 [5كلا قلطيو . اهريغو بصنلاو عفرلا نم ثعاونا ةاخلا
 ادم ؟ 6 موتك ةدعانلا وا نوناقلا ىنعمىلع مدنعا

 ربغل “1 دي دقو .ةتدعاق وا ةنوناق يا ةفر 510

 مكسب دل دقو 1 نو 1 ب ؟ يناعملا ةوفاكللد

 رعشلا نما نيتيإورلا ى دج يتداول ةنمو' .ةمكحلا

 ذقنم ككاو . ةسايسلا بابرا ةماعلا دنع ينو .امكحل
 . عج درغلل لعتسي نم غاباوه ل 5-0

 1 ا و ,21 قدزرنلا لوق ةنمو .د

 ةتموكح ا لاب 5

 0 يأرلا يذالو ليصالاالو

 ىسوهوبأو حلا نابكحمإو 1 .ه يل - لجرو

 ليلاورللاو لدلا كيما «صاعلا نبور+ عو ٌيرعشالا

 :لهجا نم عنو أم ٠ ليقو ٠ لجنالاو تبا لاو ةّوبنلاو

 هعضوم يف ءيثلا عضو قو . وحلا قفاوم مالكلكلدقو

 لوذلا ناتثا لصالا يف 5 .هدادسو رمالا باوصو
 عنمت اهنال ةكح تيرم لبق . مح جامماكحإو لعفلاو

 ءويف تحب دعوة إءو. يغبني ل

 كربلا ةقاطلاردقب دودولا د هيلع فام ىلع 6 رومالا |

 تادوجوملا لاو>ا نع هيف ثَيث 2 ةيطالا ةكتملاو
 | نايتجاب الو انتردقب ال يتلا ةداملا قع ةدوجلا ةيجترانملا
 لهلاو باع يام 0 ءايشالا قئافح معلا ف ليقو

 دنع ةكما ى اع و٠ ةنسالنلا 7 | لهاو . ةاضتنم ا

 ةكرمصار ةا ا الا دنع ةكحلا جلو ءتملع ١١ لع ةماعلا

 كلع هديع ةبكح ١ نيطو . دورابلا َه تو تيربكلا نم

 نم ا ةيودالا كاع 8 هنالا هب ّ طيبا

 ج لثملا ىرجم يرجت وا ةظظء وا ابدا ديفت أب _ 0

 اهيفو هبال نر. سرفلا سب طاحا ام

 السلب
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 كيكحما +مانيع اهتم عمدتو غامد ىلا غلبت ةءانإ ةقرح 1

 فيطل فخ تين لكو توما رفاحملإاو كوكحلا بعكلا |
 .كاح عج و هاف كالا ك اكجألا *رفاحلا ثحفملا سرفلا وأ

 الها تسل يا ول اجر نم يا وكاكحا نم تنا اما
 - . توذنلا رفاتلاو 0 5
 اه اءانإ ماك بذ# ذو تاكل 1 كح 35

 ديوس او وم دج غلبي و كيلا رهو كارد

 5و جيرقنلا غلبي الو ةعاّذل طوال ابا
 ناكملا ذك فض يذل كاكا ١ لذولاو ١

 ةفيقس مويرذخملا نب لطانملا |لوق ةنمو٠ مر هب كت :

 هنا دارا: بّجرملا اهقبذعو كلكحملا اهليَدج انآ | ةعاس يف
 وري دتو ل

 | ةماقا نعراإو . لكما ًالْكَح لكي ُررخلا هيلع ع
 <لءلكحا + اهب ةرضاصعلاب اًنالفو .وياجر ىدحا ىلع
 الوج ل نالفركشو 0 ع نامهماعو' .لكشا بك /

 من لجرلا لكتحاوأ
 لكاحملا + (ةيما-) ًرطضا هيلا لكما >او «سيتلاو لكتشلا|
 داو رذإ اكةتوص عمم ال أم لكما «نون 0

 رعاشلا لاق. دواد
 0 لع ثيتوُأ دق تكول

 نتا ول واوعم ا
 ناك لفلا نا نولوذي مهنال ملا الكت قابل لع يل ا

 سرفلا يفلت . ةمالك مب ؛و ٌةنوص 3 !و نايس مك

 00 5 ير دم يملا

 ع ؛نايلسل“م

1 

 مالكا يف: ةمح رعل | 2 يك هب يا مكدو 6 حاس

 ضبا اك ٠ ثا الا 6 - يأ 8 هنانسأ ُْي لا

 لك تيكا 2 ليغ اوريصتلا كك 7 ل َك ََك >4

 يثملا ند بر

 ِ لان ىف ةنكتلو انْكَح رهاب أ

 ف ىضق اذأ منيب محلا كلا نك. .هلءكحوأ

 ي ع ىربر#ا لوق ةئاثلا عب 1 ظ

 د 3 "7 آو 31 ا دنع هيننأ ع ّ 24 دول * نأ. 5

 ا ُت ئىح ّف او لكنح | ةحام ف تفاعل دنعو.ا1ج ةجاي 1

 ناو 5 0 ع طلو ينصق و هذه 8

 | يا 5 1 0 ٠١ 6 2 0 3 م تالف حو

 رح

 |[سرالاو د عو داسفلا نع ةعنم لو .عجرف ةعجرأ

 رفا لاق .اًيكح راص ةيكح محو . ةبكح وماجل لعج
 0 ون نب

 اني ور اضفب كضيغب نك

 اك نا تل 0 تن 0

 لاق 52 نك | يالا 0
 3 ١ 1 ىف كلل

 ظن ذا يلا ةاتف كك كحاو

 ركيشلا يدرأو رعارس مامح ىلا

 |كقاوسالا ا | ىنعم هيف دارملا نال ٌرظن هيفو لوفا

 ةيسب دولا انو /1 ةاتفب دارملا نا كللذو .ةلغنل ديني اك

 مايا ةثلث 0 رغبت كناك ينا] ةماقلا ءاقّرَرب اةبقلملا

 د ىلا ردنا دق اطنلا ن

 وف ةزغلم تل اق مث دع تصحأو ويف تسّرفتف برش 8

 ار أر را تاذ اهنافا

 ك1 نصي لو < انلاطتلا اذا تاي
 3 0 نإ اندنع رتاطق ا

 (لددبا كفيخأ ١ دا اط نيتسو ةتس ناك اطنلانأف

 اهدنعيتلا ةاطنلا ىلا مح

 ةلرلا ذه 0 1 ةغبانلاو

 ا ل
 0 ٠ عومجملا م

 11 تقذف ةباجزلا 12 يضخ قا ناكر خاغلا 5

 باوصأ اب كوورما يفرظنلا وأ 5 دي نا ذ هياع

 م2 يحاو ل اطقلا ةاسم يف ةمايلا ةاقرز تلعق

 هلونب ملا انهرم رسف مث ورخأ 0 يما ةأتف

 انا ماها اذه ايل 00

 دف ةنصنو انتباح ىلا

 انهما اهيف ةّم تايكف
5 0 0 0100" 

 تا 55 15 فول اف 0

 درت لو نصف ل نكنو ات
 ع ةدنم . 24 امنا ةيالول ا عت : ملا لوتسن كسل هيه ماعلاو
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 .ةترشاعم سا انالفثرالفو.ةللظ اًركَح هركخي هركح
 ةطبضوويل هيلاركحو.(ةدلو اركح ةلعجرا ةءلإو |
 ديما مالا وع + اركحركحي للا 5 3 (ةيماع)| ظ

 ةعنمو كي 0 -نالفر ع 0 |

 وا فال راع ةرك اعنوت (ةكرسام ني ل

 كو .هتالغل اًراظتنا ةسبتحإو ةعجج ةركت>إو ماعطلا |

 ركل * (ةدوم) اًركح ذئاراةعلا ركتحإ واخ هيلعأ
 ريغصلا بعتلاو ٌيبصلا امعلي لسعلاب نمل إوثردصمأ ظ
 | .ليلالا هيثلاوروغصلا بعتلا إو . لبلتلا هيغلاوأ
 كي املا دو درا ناحل الملا ة
 وا يأ نكتحلا امو", دضم ركل .(ةنأوم) كام
 داعب كنا امركحإو . عدجلا ةاكإو هئالغل اًراظننا|
 جرو لاو ئاغل اراظتنا ماعطلاركتحي يذلا ركحماو .هتالغل |
 راكتحالا«راكتحالا نم مسالا ا ةركحلا «ءىشل اب كيتسملاوأ
 ةسبحو عاهبلإو رغبلا توف ةارآشأ ع ءرشوا١ 0 ظ
 نهر ضرالا نمي نوفل هعلسق كاش + كاكا املأ

 ةماعلا حالطصا نمأ
 نمد نكح ه2 ظ طعللا ||

 من نامس وهو شاكحلاب جراخما ىلا ةتليتف بذج جارسلاوأ
 يا ثنكع نكح لجر * (ةيماع ) سارلا دّدح دوعوا|
 اكوا ةبوسنم ةيفكو تملا لالا * دبصخىلع ونام ظ

 ةبيرااب

 .ةعّجح ءيثلاو

 مرألأ صيدا 0

 هلع يف خرتسا او 52 فكحي لجرلا 1

 مَ مح هكحي ءيشل ١ لعاؤأ ىثنل أب كى كا ّىل

 كحاب ةنحغما بتهذلا و: ةطق ا ا

 ةنمو٠ 51 ىلا يئاعد يسار ينكحو ةرايع م عي

 كب جاح يضفي ل يأ د كك انواع كح كنا - 8 لدا

 ةماعلا لع ا كيس ل
 كرفطلثم كدلح كح انا |!

 كرما عيجج تنا لَو

 جال
 تل در 00 فرتعمل دصخأف

 فغت كشك اذاو

 ككح

 ؟ 2

 ىتجاح ىضتي ال ىا ىرفظ ريغ يدلج هلو هن ىدرو

 || ليغ يردص يف كاحو.انا الا
 ةعاد املوفلو 4 حلات اموويفرت ام يا: يش ةنم ىردص

 ةبادلا ت تككَجو .ك تال تا هلال اس

 10 دا طل ّ 7-5 2 أهماو 5 ع 7 كَ

 ا ين ونعم اكاكحإ تار نكح او» هآ أباك اكاكحو

 ا فلل ضعت ك2 ككَحنو٠ َلِوَعو هيف رثأ يردص يف

 2 لا
 نا. برضى فالاب برتعلا تككتت مللاغما نمو .كرشل

 ظ انرعبوا كلب سّرعي يا كب كنتي *

 ْ كلطصا نات اناهتو. ردقأو ةنم 00 نم عزاشي

 | 5كتحلا مما يسار يه 1 رد دحاو لك كن اهامرج
 أ

 أ[ كحإو .هيلغةفن كح ءيشل اب كتخاو: 0

 | ىنعمب اًماكيقسا يسار يكس! ق٠ ككحا قعب يردص 2

 يآ ةكاح وف كيس يف ربان لام ّنسلا ةكاحما + يكَح
 مط بدلب ب ةرجش ا تك احردصم ك ك اكحلا د نح

 كاكح الفو: 0 كنق :ليالا د طع

 قروبلا ك <! ا 11 رش تحاضص همات

 ْ 00 نيب هكا 0 7 تراك هلم كم دو
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 : ةدضقتك 0

 ا يللا وب ا ارك كا: رفحا
 ا 0 كل 00 ع هلا ثليلإو.

 | م زعم ىلأ وامل طقلا ىلا ا

 00 كك 2 2 ا 2 رو ةبادلا ند تك نم“م

 ْ كل 0 0 يي وخر

 كشلأ بن هما ككاو دان كم كد ةريصفلا ة 4. 31

 ا 0 ا 0 6 هكر خاوخا لل يف نوذلاو

 نوال رع [ اللا ةلظا عملا هم
 مايا 4 ههشمو ٠ كح اكول ا سواسولا تاكا |

 ٠ براك كاكا بجو 4 5 د 0

 أ. بافلاف ندبلا رت متلو اممروثبال قو دا ُِ

 |فنالا ةكحو 3 كاماأم ل تأح نم لع 1 -



 عرا رم يأ 1

 ادا 2 رلاليتخلا لكلا يويسلا دلت |١
 ةوادعلاو دنحلاوا تالا ر يهز لوقيفو: فيعضلاو ليلا ||

 0 رخوم ناقحلا 2 ةببشي رئاط وأ ماها متَكا

 نيغدصلا لب انما[

 نّدحو .نينحو نونو ةسوح ةنثحيو ةنقحي ةنّح

 هداف لدتا ب حادا كل كنسي 3 ةعنم نالف مدا[
 ىلع ةبياح ل و ديو ج رز ةعح ءاقسلأ ُُق نبللاو 52 |

 ع

 د ةعتجو ةاسرح ةلوبو 9 ةنقحلاب ةكاع ضارللاو ١ هيئار ا

 ىعك ا وباو ٠١ ةسإ ىح نبللا عإ 3 عجل ج رلا نتحا ١ ١

 ةلوب سبتحا ضيرملا نةئحإو ٠ ئداسكلا ”ةركنإو . ةنتح ١

 َ اراب هل اعتسأ ءابطالا دنع 3 و ةنقحلا لمن َ

 ينام د يقم اب 0 اهرا 9 ا

 نأ يا ا 0 08 اًرينكذل ١ عضفاسلا ءافأ|

 00 ءكا 0
 نقايك 1 اناو ”هرظيىئاتساو ةافرط عفترا يذلا نتا 8

 ؛ قذاح يال اهالا
 نذاحلا ثْنوم ةنقاح د *«ةهلقسلا قرت لت كدر

 5 لعب ىح امتحال 2 كلذ

 ل

 طبلا نم لفس أاموا تام كم مقنع !

 ءا لا كنقاوذب كنفاوح خلل ثلا نمو نقاوح جا ١
 ”ةرانحأ ج نط طا م عجو ةن 0 7 ديالا ماد ِ

 ىدحا يف و ةيودالا دا صضلر ا ناك 7 يي

 ك ردع + اول اق مناف ءابطالا دنع يول 2 ارذتسالا قرط ا

 يف امو .ةرغرغل اب قاححنا يف امو .ساطعل اب غامدلا يف امأ |
 اطس وا ف امو. ءيقل اب ةدعملا ىلعا يث امو. ثننل اب ةّيرلأ ا

 ةطبنتس 75 3 و١ ننحاب امفسا قد امو ؛ لابنالا 1

 رتاطلا رهو ىاقللا : .ىم اهدانتساب سوناتا
 هب اضيرم حلاعي ناك هنا كلذو . رميا رئاطب فورعملا| |
 ىأر ريل ا يطاش ىلع ناكاخيبو هيلع تصاعت دق دس |

 نجح مام اجود هيب ناكل. 0 ىلع انما اورئاطاا اذه .

 0222 ك0

 0 ليف د دعلو 4 دب نانو رح 20 نم وراقنع ذخأي

 ال اهدنا ءراطو حاج ضصخقو هلل كللد

 نحو رخل | 2م نم هاو ةبوبنا دل لعجو ابارج ذخإو
 انفوي ىلإ كلذلو .ينشو ةتدس 6-2 را كلذ

 "ساما لونج

 هام ىلا اهدف اروظنم عملا نم ايش "ا انف ناو
 ١١ 2/0 لم ةقحلا قاطت دقو .اهاصاوه يذلاردلا
 *نةح ب فورظملا مساب فراغلل ةيمسأ اهب نمي

 ' ريا نجت 1 ةنقح بار

 نيقحملا
 -_ . ر : 2

 رثكال اب اذاف ةلوب نتي نم نانا * هبئار ىلع ةبيلح
 ةاقسلا نبياو . نانحلاب جيروصلا يل ةلسلا ضقو دم 4
 نك يي ١ هل ال ةنقحلاو هبي نش ' عمفل|و ١ نبللا 4 كي 0

 ركأ ه8 دقو لوعنم م نو اع

 ىقح حوهف تهوراحح باصا فاو وقح 6 0 ةنحم

 0 ةونحلا اةتباصاو؛ هونج كك ا وها لع

 ىأ 7-1 انا | ع ةوقح كغ يع 1 ا

 زالاو نكلأ اولا «ملل 1 نم ناعبلا عجوو ٌةلقع»
 5 قحو 0 نح ١ ج هدقعم وا هيلع هل اذال

 ذال ىنعملا ن لد راج وهو اكان عزف يأ رووح ا

 "عفترم 0 ”ضوم ضيا رااو .طتف ا عج جا هب

 ةكديسمواشيرلا عضومم.سلاوةحو .ةافج جلي سلا نع
 ىتحمإو هاا ملا ني | يلب م ل د

 نم . نطل يف ”عجوو ةدنعمبو ١ رازالا وح | #رازالا

 زال ا نم ةنطب مفتي لبالا يف ةادو مل ال ١ لكأ

 | ةدئملا 000 0 كلاما 5 ةدئعلا أ ب

 اور دط ةجا امو. امك ىنعب ةاكتحا اهاكتحاو 5
 نم ال ِس وماقلا خا 2 ضعب ْف 2 . جماخت أم ”يش ةنع

 ا 17 هَ ا ةأكحلاو ةأ أكل 00 باب

 ةضمل ١ ةيالضعلا
 دك اح* ويلا عجر اًنكح دك لص ىلا هوثلا َدَكَح

 | دكا *ويلد دنعإو سعاقت اداكحإ دكح او ةدكاش وبلد
 ًايللإو ديلا

 4 ع7



 :د
 قع

 فوص ولأ ضيصخ وه الا ددع يقينحا رصدنلاو |

 هو ل 1 اهزواجتب ال نصل

 . ٠ ملا ايو ا

 ةفصل فوصوملا صيصخم وهو قاضالا ةلباتيو ٠ ديز ال

 هاا را كلك رن ا
 7 ا َّ يس ا

 هيا دير ام كلونو اسعلا سماك ةبا كيسان كا

 5 ل *عاقال سا اج هنا كقتعل نط ”عاق

 ا 3 از كققعل نأ 5 ا ديز 7 بسد 1 كلونكةنصلا |

| : 0 - 

 وكلا حلا وشلل فدارم 3 :رعاشالا دنع وهو. 8 ْ

 لا عا كل 0 : ةباتكلا |يفةعم ورغ

 0 0 نك *« وثعال ل كبد زرعاشلا ن نا دقتعي نأ

 .انم دحأ ةثحووبقيحيا نالفنموب ُظ قحاوهلوقل

 0 ١ نايذ 00 مدع 0 نحا الف موق ليق

 اليا و اذ نق ا هز وحن ةكراشم زيغ نم 4 هي م ا

 يئاثلاو٠ هيف وريغل قح 8 وريغ ىلع ه هلي ضنمل نك

 0 كم ناضل م ايو ةعم وربع كارما ا

 نايت لع - قذحما ةردصمو» بيع وهو, هذي عض هجر |

 دشناو رك ذ دقو اهوو رّوعلاو جّرعل اكبويعلا |

 راصنالا نم لجرأ ار وبا|

 طاس تاوهصلا فقرشم ثق

 ملا دس

 تيل الو ْ ا ال تيد

 ردم قدح او. ١٠ قّرعي 4 يذلا سرفالا |

 نوكلا نم عإو توبثلل ف دارم ةلزتعللا دنعو .دوجاولاو |

 معلا لها فرع يفو .قّتح ردصم قيقتلاو . دوجولاو أ
 نا 5 ليلدلاب ةلّكملا تابئاأ
 ايشالا رّوصيف نك قرر ظاوع ةيقوصلا كنعو اكل
 قشر ةنحلاف 8-5300 وه ءاكرذلا دنعو . ةيطالا |

 ريغ ا_مضو ىلع اهب ظلتلا وه نييفرصلا دنع ةزملا |
 كل نم ةقوضلا دنع ىاخاو قحاب ققمنملاو . ةولقم|

 هدا كو يشل الا ضو وسر تا
 ال نم لما **ل قو حيف اهيبابو ل انييملاو لَو ماعلا يف جنت ل يتلا املا نم َََْكإو . قالطالا ىلا جو

 أ لقامم ل ُِ ٍلاقب, 0 6 2 ا ع 7 هيف رابخ نسوداتلا زجل ضع يقو) ةتيدع ةنفطو ٠ ا مو يضأملا |

 لبادلا تان قيفدنلا ن
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 1| ٠٠||| مري ّظ ولو كل دقوا يف غبزال ( ةقمحع

 اما ١ مالكلا ن 0 3 منن | كَم ا نم قتحملاو

 كيسا هب قوذحموه ل 5 قيلخلاو لوعفم مس قوةحلاو

 و يربرملا لوقو .ةزباخ
 هدو دل كح 'ءددسأف

 نونظملاب َق وحلا عيت نا

 را تنل وول انا لق 1 اال ذر
 ٌقحلا هلع تبث نم ىنعب قونحملا

 |ةنباصا ًالتَحو ةلثح لتحي سسرفلاو ريعبلا َلْيَح
 0| طالع وبك لبق عر 3 رلا ذاب ةاقامم ةكقاح * لكلا
 | عيرلاوا ثلذلاب ةعراز وا ةطنتماب هلبنس يف هيا عاب وا
 | نيو: ةطنخماب ةقمأ نضرالا هترتكا وا: رثكا وا ٌلقاوا

 أ عرزلاو ْضرالا تاتحاو ٠ ةلئاجلا نع ى نأ ثم ذل

 نات + زيواك رصخا كان لوفاخلا +«ًالتخ اراض
 | ٠ بف عرزب بوط حارق لاما * ءاعمالا يف بطلا هلم
 رهيظو ةقوس ظاغت نا لبق ةقرو بعشت دق عرزلاو

 | ادقو رضا «اذ اماوآ هتابن : جورخ عيجت“ا اذا وارثكو
 ْ هل 1 1 ةوص ند ا .لوتح ع لكلا دع 00

 ىلا أبن 00 ْم امدح ىلع ًٌّ رع 3 هن 2 0

 ١ ةرءاوهو ١ بانكلا انه فاك أيا ىرخالا ة عملا
 يف#ادو جدولا لحلو .نيدلوملا بان اًنُكحالطصا

 | نطبلا

 ظ هييف عَ نب ٌبميط حارق ةاا د+< ةاعمالا يثبط 1 2 و

 || الا ةلقبلا تيني ال لثملا يفو (ٌيرهوج) لقحلا ةدحإو وا

 | ةلقإو.ل اقحا ج واتم نمالا هيغلار دصي ال يا ةلئحلا

 نم سرذلإو ربعبلا نطب يف ”عجوو لبالا يف اد اضيا
 ةلقتحإو ٠ لقبلا عم بارتلا نك ا اللا

 | يناصلا هلا نم ضوحا يف ىندب ام اضبا ةلثحلإو ةلثحاو
 ْ ءلم نود انورقتلا ةفاذحو نال َُ 03 اعلا ةاميلاو

 نوكت نا غلبت ال يتا ١ ضرالاو تبن ليتكحلا >* حَدتلا

 #2 00 جدخ اما رثلا ةفانح ةايقحلا * اابح



 .اهوخنو سونانلاو ضرعلاك ةيبحن نأ لجلال
 رباج نب 7” |

 ا

 ياينح تيمح ح ىلإ 7

 اهنود ٌثوملاو رشوملا ٌدح ترشبو
 ماهتنم ءيشلا ةقيقحو . ةقينحلا يتاح تن رالف ل اتي ةنمرإ

 ةينلع نب دبعم لاك“ هيلع ل لة غلا ماد

 ةنينح وذ ”مراص يم ةنكلا فو

 رملة ةبيرضلا يف "مدعي ام قم ا
 ني رداع لاق . ضبا ةيارلا ةقيقتما لبقو .قئاقح جأ
 .ةتيار ياحلا يارنعج ةتيتح يالا سرانلا انا لّدقطلا |
 مث ةغللا يف يعل عضو رظنل لك ف ةّعرشلا ةقيفحلاو ْ
 نع يوغللا مسالا نارجشن عمر خآ تعمل عرشلا يف لوشسا] |
 لوالا عضولا نيعماسلا ماهفا ىلا ىبسشب ال كيب يبل
 عرشلا بس تراص مث" عدلا تعصْوامافةرلضلا ا
 طظنللا يف © ةيفر هلأ ةقي او م هواعملا ن :راكرالا نع نا

 ناسا هل ريغ ىلا” لصالا دعوضوم نعلن يذلا
 عضو يف ةناف لدعلا م ناك اروجم ل صالا عضولا راضو

 راب عل اعتسالا فرع يفراص من أ ةلادعل ا ردصم ةعللا ١

 مللي 3 ميقتسي ال ىح ور 3 -- راصف لداعلا نع 0

 ١١ رظنل لك يف ةلماكلا ةقيقحاو 0 بئاغلاو دهاشلا| |

 سرتفملا نإويحلل دسالاك هل ”حوضوم وه ام هي لوتسا ١
 م ةرصانلا ةق 0 كلذ و ور ولعملا ومدلل ديل

 يا يف ليسا ظنل لكي
 ف ةيفالا يييفو 5 27 ةقيقحلا اطل لاقيو:ديرتلا |
 لفشلا يوه ا هيلع 0 يذلا ١ ملا ناك رتاج لكأ ا

 ءيثلا ةةينحو . لقبا هللا تبن ياذا م !قلخانلوك
 هللا ةيهام لاخي الر هللا ةفنح لاقي يمال هلاك
 وه ام كلوق ىلا ٌةبسن ةيهاملا نال يا . نال باها ظ
 ةريملا ةنع لراس فل نط 0 انا كلذو أ

 د 0 كلل د قع هزنم وهو [سناجت لل ناوربف 9 ةشاق

 ّىساوهوه كلوتب امنع ربحملا يأ َه 2 36 ةلووحملا ءي ثلا( ا

 |١ كة عوضوم 0

1 

 كر طباخ امو او. لوالا ت تاذوه ينانلاو يناثلا كَ
 ا 2 اة :ةرهام سقف ةيتاغانلا او ةناوبحلا
 نيلكيملا دنع صخشتل او د رجول عاملا ةيكلا ضال

 ظ . ايكحملا دنع هتان ماقلا بق
 1 ا يش اك 37 يدولملا دنع قءاقملاو
 ,ةعحا رضاحلا دوجولأو

 | . ةناححس هللا ةةرقح فو امتاذب اهدوجو ةبجإو ةيل اع ةلحإو
 ا دوجولأل |١ ةلباق ةلفاس ةأعننم 0 2 3-50 ةياكاو

 ا ةثلانلاو. ماعلا ة 4 ,ةحيشو لجتل او ضيف بأ ١١ ةبجاوأ 0

 ظ لعنلاو ع لو قالطالا تنيب ةعماج“ ةيدجأ ةقيفح

 | ا مدنعقئاقما ةقيقحو ءرأ املا أه ريئاتلاو 0 اعثنالاو

 | ناعم ىلع ىاطيو . ةقيقحما ىلا ةيسن مققحملا * ىعلا يف
 ظ 5 ورع نع رظنلا عطق 2 ءيشملل ةتبانلا ةفصلأ 0

 ا .ئراب فال 4 الا ةنصلا | فو ”يفاضالا ةلباتيو

 ار حالا ةيظرطملا ةيفقا ل 5 رهام اينو
 ١ ل ناب كلو كم نادم الاخ فق نم ةفل ولا

 ظ انما كل 0 ىرخالا 0 اهأنحا قدصت ا بال

 || الا. اًدرف نوكي نا امو اًجوز ددعلا اذه نوكي نا

 || اذه نوكي نا اما كلوتك اءيذك زوجيو طقف ناق دصت

 سبل اذه نوكي نا اما كلونكسكعل ابو 0 راك

 1 لا لولا قلو كت نو اا
 ناعم نو دل هاجر | عنام يناكلإو
 | 1 "راما دارفالا ىلع ءاييف ذ كلا ل 1 ةيضق ةقينحلا| ش

 | ىنعملا اذه لاقي .ّيزاجلا لباقي ام اهنمو.٠ رخو ةققححلا
 لاقي 2ك 0 ٌيراجت كاذو

 ظ اما فيرعتلاو يزا# و كَ وقح ثنو 2 ل

 || ى ”ينيؤح اما ةنسلإو رهشلا ن 1 .* ظنل وا

 ا ' قفل تن اأو ١ ك ةلذزع ل ياكم

 دل ةمانلاو ةارملال ل كذم كتاب 0
 ةنيدملاك يسزاجلا ثنكوملا كلباقيو . لاو لجرلا ةلباقم
 ىف قدم لع لد ام ةال اءاذبع هرتيتحملا كتلنإاو : رانلاو
 ام وهو ثيبسلا ةلباتيو ٠ عركلا لجرل | اك ت توعنأ 00

 5 ةح

 "يفرح

 ىه لوالا ناف ناسنالل قطانلا ن | ناويجاكم ينل كلا تل

0 

 ا ٠ ةوبأ ومعك لجرل 4 "0 ُِى 1 4ك لد



 2 مل 1 موق لكل كوع

 قاقيك ل عا ليك ْ 0 ةَتاحو لجرلا ةَثاحلجر
 (ةاسنلايا) َنةلب اذا

 نردقيلا 5 غلب اذا يا ىلوا ةمصعل اف قأةي

 مي اغصلا ةياهم ىل قئاقحلا صن ةباور فو : ماصخمل َ ايف

 طفرعلا قافحو ٠ ّنهرغص هيف يمني يذلا تذدو | يأ

 لوا رومالا3) قى - امينا

 3 و م
 0ع بيكح 20 ليق. 001

 2ك.

 صن

 1 قئ

 #«رومالا راقص يآ مصاخش يا قانا قزنل ةناوت هر ص

 ا ا نسوا لاعت تلاع رو ديم

 3 قر 3 مزأو تدملإو قدصلاو تباثلا دوجوأاوأ 0

 اضن 3 اغلل عاطل قو .مالسالاو 5 3 اضياودو 20

 ال نم د ١ تايكلا ُْق 0 رم لج يأ هب اثوح وهوا

 ١ ةعاق يأ ل ةفص 0 لعف نم 5

 2 قداحلا كو .وريغ ىلا هدو>و يف رمني ال ندوه

 نايعالا ةيس دوجولا ىلع قلاب اردصم قَكإو ٠ لونلا |
 0 اهو كلا ةقياطعم ىلعو عادلا دوجولاىلعو اقلطم |

 لل ملوقو .ىبتلا . ل عقاولا ةنباطمو عقاولل ملا ىلع
 الو 0 كعب ءادعالا ف ؛ ةنودفري برقا 6-5 هه ل

 موف وو : خا هللا 8 يأ ةفاضالا هن لع ةنونودب ا

 ّن ارو ُ ناز 1 أ افاكوت ءاتح إء 0 ناك كا ل ا خف و2 را را دداروقلارب 5 دام
 تصل كلذ 1 ولأق مدا اهتسااذأو٠ يبق

 موقو . ةفاضالا نع اع عاءواهقم ةير : لع 1

 50 9 انما ّقحو اهحافل ةدحشع كلذ زكا '

 ل يا وسار

 لا يف دبعلا ءانف _ اع هي

 0 لعق امن

 5 3 رميح وف ةكفاللا نياع

 > ىلع ل طقسو٠ :ابيف ةللظ ثمل نإيح 0

 : ,لا ّ

 اال الادو١ 0 اع قمل

 اذاف . نيفيا "ل ا
 نييلا أع ليقو . نيثلا* يحويه 3 كنوللا ا اذاو «سننلا

 0 >و. هطسو

 نيئيلا 5 نحو 8 و صال خالا نيئيلا 0 ةعيرهلارهاظ

 هد تال اال نمو 0 قححأو . اهيف ةدهاشملا

 ليت نا هقانتمال كلذب يس .ىثالاو ركذلل ةعبارلا
 -ِء »َ 5

 اضبأ ُقحلاو 5 نيب 3
 ١ ا سا ع -

 ععتبو ع ١4 لوغاو 0

300 
 حج روصح وع مج مل معي وول حم لا اوععا هرج ساس سبع حس صح م ل تعم

 لع ةفانلا ديزت ناو . امره اهنانسا تطقس يتلا ةقانلا

 كيلو لاملاو لدعلاو ٌيضنملارمالاو لطابلا ٌدض اضبا

 ريغ ىلع“ 8 تارزحب ةنج ىا ٠ ناتتح ةلصا نا ليقوا

 |ليقو (ىننلا

 ف
 3ع 06

 أ ةفانلا ت زاج اذا 0 أبيف تل رض يآ ىلا مايالا | ق

 | ىلع ةقانلا تتاو

 6 موو 1 مك سر بلطما ١ اهتح

 قا تزاج دق ليق دلت 0

 05 ةرثدلا ٠ داو رك 50 أهحافل قب درس كنع كلذ نا

 لإ نيارو توكتعلا عسو 7000 انادع لا

 ةلباوا |١ هيف يذلا دضعلا نمار لفل | رع امنا

 لاقي اة طملا وا ةريدلا ضرالاو ضرالا يفرج

 ضرالا نهي شو ةدهو لكيف يا ياو 5 لكف عّرز
 رعاشلا لوق ةنعو .ةظاعو بيطلا ٌقَحو ٠ قافح ج

 زل
 ٍناقح ها 9 ايد 7 5-2

 ير
 قرشم ردصو

 مل يمل عر

 انا دل اص قادما + قلاب ةرصب يسن هملاعلإو « سابق
 | كالد] ةيم نصح وحلا ها + 0 داع
 .صوصنخلا تح يا يققح دع ادار عل نم ةصح ىلع

 كلذ حل كلقو داك رار ف هاب داو

 ا هانلإو ةسبانلا ةلزانلا اضبا ةئعماو
 ةعبارلا ةندلا يف ةلخادلا ةتانلا ةقحلاو

 01 قفح عملا عججو يا

 ١ كتي شح هيأ رسال | قن

 زجارلا ُك وذ ةيلعو 5

 2غ

 2 . ِ رم ا

 هذه لونن باو ايا ا 7-0 للصم ا حلاو

5 ٍِ 

 6و ءانلا 6 0 دعو ىنعمب يف د .> انهو ين يققح ا ق
 عر

 لوق ةهئدو ٠ ووو ايس اال بش هاو ةقحأو

 >- رع 25 تالا

 قاحو قواحو قح 1 0 يف د ةقب ن٠ دو ي ربرلا

 2 قيفدار اكل من ان عوج اهذه لدعأو قاذحأو قافحو

 .اهنود

 | نم ”عون ف ل دع أ راو ةيه ادلا ل ا سايفلا

 6 رجم لاقي .ددجلا د رتل

 50 ةامحأ ج 8 ؛دج د 3 د يا ل : دحاو

 امو زاغل نقي ةفيتمحلا ا ن١ ”عون اة قيقحملا



 رد
 قف

 ها 3

 د!« مسجلا ياو ١ ةريصقلا 5 اما ا 3ت س رالارج رجلا ظ

 ا 0 + زيصتلا ةناطقخماو ناطنح

 00 ىلا ةناطتمملا# ةنمركذلا وا 3 دلا امفاق
 جاّردلا ر 6 ناطنيم أ حايص ة 4 طقملا

 نم ٍفئح هد ضار اني 0 ”ىلظلا فق تاقح

 :همون يف ىثنو ىنحنا دقو فقحاك ايوطنم ناكوا ل

 3 ءرلأ فاقوتحاأ * * كفاح وف ومن ذ ؟بوعأ هيب دع ثلأ فقحر

 جابت لاق .جوعإو لاط لالهاور بلت
 انك 0 1 ر كلابللا 1

 أنقوتحا ىتح لالا ١ ةواس

 . فوقحو فاةحو ا جبرا نم جوحملا | فقع ١

 دج ف احلا ةروعو ٠ ةئقحو فذكرت عي ع

 اهلاوك داو ا_ميف ليق نال كللذ 5 م ب .نارفلا

 مظملا لمرلا فنجماوا
 د فرش ليطتسلل وا رب

 (لبما ضار لمرلا لا اهوا رجشل | ةيحلل 1
 اصيخمال اهيا ني[ ء امل

52 

 ا
3 

 ١٠:فانحالا اب موق دل ذأ ردا أ

 رماضلا ي

 نم #فتخحلاو .نطو#

 لع ةيلع ادع ع
 4 ةئصاخ يا يانغ 00 تفاح لوا. ةيل :

 تو: زكا ناك ةحلن ا ا 1
 5 5 ,رطلاو 5 ةبجو

 0 تاتحو ا _ ِق 1

 كل حو. ةنينا انالفو . ةنّميتو ةنئقح نمالاو هر

 تنكو كلب !ةيق> ةلعف ناكيالوهجملا ىلع انكل عفت

1) 

 ثا 6 ٠

 قحو . ةدحو قرح يه ةعبار 1 تاخيدو: نيني 0

 2ص ادلع ١

 . كلشالب : عقوو تثور تيجيو هلو اةشويجا وحي رمال
 7 هَ

 تريح 3 بانعلا ةبلك 1و رااةروس ين

 كل ةجاحلاو ٠ ثم اكاكل ةعا د 3 :ربرف 1

 ود

 جايين الطف كو ةتبثاو ةيجوأ َر هاا هلل أ < حو. .تدنشإ 7

 نااقوطع ك اًذيزوخ نم فول ل لالا لهاع فس توم ل | ةراكو مس ملا هد املا

 اأو لاعفا .٠ ره وو

 ظ هيكل ثاعف ىأ

 جب - د هه -ء س

 0 هَ -

0 

 ا ع ىسرتلا دو. يأ يل افوطع 1 هرب لق

 ْ عضوم وأجر رئاح عشب ي ىلا ا 0 قي (حِرْف | مه

 | ا 2 ناكيا اذه هلت

6 

 تففحو ٠
 2 يعش اك هدب

 3 35 - وأ ميت > وثلا قاحا 3 هلعفب 0 1 كب

 42 2, و

 0 ف 0 2 دو 1 اهثو ٠ ةتبثأو ةركحلاو ةفامم ُهَف

 2( 5ىعّداو ةعفأ ارو ةصاخ 0

 - ه- 00 : 5

 اقاتحاب ةركبلا 0 : ) ردل 2 نم 0 2

 2 2و : 1

 امحل اق لح 10 ةقداث راض و نياس ثالز تت اد

| 3 5 4 5 - 
 ةيمرلاو ٠ ةبجوأ رسال ٠١ حلا ىلع ب - انالفو 0 اع دأ وأ |

 3ك 0 - -.

 0 8 رم الأو٠ تبثو 2 ا 38 و١ي ١رأأ ةءاس ايلنق ا

 : رض انا س هرذلأ

00 : 3 
 أه ٍدحاو لك لرش فل كلل دو كح وركو دلو دا داك

 َ 9 اكايف ةعامت ةيعطلا هيو٠ نمل املاو 2
 7 / 5 1 رع 2

 قتحاف وعل نداف قىر لاقي . رزدرو ّنح تباصاوأ|

 كتحاو. تّدفنا اقاتحنا ةدقعلا

 .يعمو يد

 رعاشلا ل وق ةنمو٠ م رج ضد تأ أو اكاعم مرشو ا

 0 1 احا #3 1 0 ني ,دلا د: َْى سس 0 ها

 || نولوقيو ٠ 0 0 98 0_0 1 يا

 | ةيلوجرلا يف لماكيا عامتلا قاحو لجَرلا اقاح لجر َر
 | ىدحا ةئاحا ةروسو ٠ قاحلا لوم ةماحلا + ةءاجشلاو
 كالا الا هما اطوإ ف كوع ا
 زدتبملا ظنل ةداعاب ا ةقاحلا 520 ىل والا

 ةسعلا ةيذج وست كرد
 ُسسانلا امُسانلإو ناش 1 ا

 | اههوكب اهنانل اهظعت يف ءيش أ يأ يف ام لصالا ناوأ|
 |ةليل ام كا اردا امو 0 يس اها

 )م يا )رمل عضوم (ةقاحلا يا )رهاظلا عضوفردقلا
 كرمأي نين املا ثيما ةافلقملا 3 اك لّوهأ :ًارهاظلا نالا

039 

 ُهق احناو

 ةمايقلإو ةتبانلا ةلزانلا ضيا ةقاحاو كرما انا يا 0

 كرش

 ا ثننأو . اعفارت ناو ادا 8 2 8 50 انو ب 0 ةاعج و

 ا هج وتس | اقازوتسا ِء ينلاوخ| ق١ . مرش واط قم نإب نم |



 لوح

 رهدلا رراكاوأ نس نونا بتحلا نيعلا عفدل ”يبصلا
1 

 هب قلعت 2يشو م

 رع
 بشح

 3 ابطسو ف و 31 100

 ع رياح

 لحر .رلأ هب هي دش م د اريعبلاو 7-00 يلب ما م ازدملا ْف

 هع ل ع
 ّقأ تريرخ لا عيجم غلبأ ىتح نها ةروس يفو ١ بنل

 نوناكليقو :رهدلا بلا ئواضيبلال اق .ابتح > يضعأ

 رانا تسال اكلم ةابنتحلا © نر وطبس لقو ةعس
 يلاوا اهيوتح بارتلا ىوبلا دقو ءامسلا يف ةليوطلا
 0 *مرئاس ةقرب عم قاّرب رفعا بارت اهطسو

0 

 | ةريون ا 0 ءاط تقوال ةدمرهدلا يسوي

 ةيقح 2 ناك 0

 اك ل ىتحرهدلا نم
 ل وح و بتح 37 ةنسلا اضرا ةبقكلاو

 لوعف 3 ىلع ال لعف ىلع عي

 طر رح 0 2 كة ةدافرإ | ةبيقحا

 نام را

 حاير نإ
 ةلها تنا يذلاب ايد داعف |

 تن افا كل لع كل نك در

 نرد اهي هنوك نع حودملا ىلع بئانحا ةانثإب كا
 0 0 نركب كلو ةدراكم نمأنلل ر نادم ةااطع

 ة ضال كلذب يس لل سا عضوم ضيبالا وأ

 اوعزمسا نيذلا نم 0 ضيا بتحالا لبقو . هبوقح
 باعتلا 0 كر ل كالا

 5 داج ا رق 7# عطقنت وأ و ١ ةتلحار

 22ه م 2

 ل صئرتو هبلق هس

+ 

 ل ٠ ”تانح 7 0 1 ل 6 ن مكر ١ ةنسلاو

 ل: يق

 وثلا او بيصا لوق 4 ةممو٠ ووو دازا 31 لحرأ | يئرفاسملا اب 0

 نا هنطل د ا رح 1 راك ا 8 هيياع |

 اريسلايف جاجا و اررخلل 4 ةبعلا ّف زيسلا عف عف 0 يق

 9 ا كل 0 ل 4 .اعد كيد

 ظ 7 ااا َر 04 ٠ دفاح ون اصر

 ' فاتح يف ةعل هلع دقحو . اش تآلاتما ةقانلإو . ميش
 ةصبإو نب لاس لاق . دقح

 اًدؤح رع ًاليوط اردص تيواد
 2 طر كه امال 00

 رطلا داو هي 5 0 4 5 2 3 ءاكذ أد 6 1

 .نةضلاو ” ردم كفك 1 3 * سباحأ

 7 وا ا ا قاغلا ىلع باتثلا ُْئ 0 طوس وه ا

 ل
 |دوقتملا *<داقحأو دئاتحو دوُنَح 2-0 1

 لصالا دن نجلا >< دئازح 5 ا م دا ريثكلا

 م 0 2و م 4

 ةراكحو 0 ارتح را 6 دلإو لجرأ

 فلا 2 كر لآ كوكتملا ا ذ ااا 9

 و ٠ ماحالطصا نمد وهو 5 سكت ها الث ا 5

 ا
 بشع

 ل
 ملل

 رص 0 ا

 ١ رح

 00 ص 2 2 عك 1

 ”تّرفنو ”ترفح لاقي . اريتح ساص ارقح رثخي نالف ا * حيراأ ةادلا اأو

 لجرلا رْثَحو . ل بأ ؛ نم وهو ا 1 يل

 | مالكاو
 ةرايغصلا يا لزرع فرصلا دنع مسالا ريخ ةنم 2 9 0

 ْ ” الح او ةراحأو 5 ُْي 0 كعل 11 ا

 هلو 65-00 لجرا ١ رفات 2 1 رغصتساو 43 0

 | ةخم ةراقؤملا «ةعبارلا ايلا ةروقايملا + ترغاص
 أ.لب ذلا ريغدلا ريحا الع ة 1 دل

 | 1 لام عابتالا ليك نت ذي ريع "رالف لاقيو
 لش ىلا

 ذأ هرس 0 ىعمب 5 ا 0

1 

 رد صه را + 0

 أدا كايعضلا وا 1 ذلأ نس ل 2 كيم مايتم

 لش 2 -7

 ةراحم رمالا اذه 1 عراق ةرتملا + لدالا م كلا
 ن2

 5 ارعاغصلا تارقحلاو ٠ 2 او .6 نا يأ 7

 ةاطلإو ل ادلاو مهملاو بلا فو ةسفخ ةروقحلا فورحإو
 | بطعت 0 اليل اشاد هلق دج كارد الط فلا تا ثن

3 : - 
 1 | ب 2 أ يأ اهلج را زا ين ١ : :رفاما - 0

 ةرحانلا تناولت

 ىعمب 0 اصبقو را ىنقيس 0 1 7 صفح

3 
5 :0 2 

 هكا ر سوو يملا هيف وهو ٠ ددأو



 واح

 0 27 5 قف لاطتسإ) معلا ان
 .مذخا يف غل خل 1 ةبزاش أنحو. 20 00 مع 5 ذخا 1

 ارف يبا لوقا

 كالا ةيلغا |
 ُي ىودعلا ن . 0 نب س

 م«راوش
 ل اهلهج ن 0 3

 ةمدق 0 ا يحو٠ 9 للا ان

 لاق هبو لعنالو فخالب يثملا وهوا يف ا اك
 لك رمال رت نر ثا اعل
 ةرفاح ىتبنا سرلا َييحو عقلا يفاحلا يذت اد
 :ةلاعن كطقس اذان وكت لون كافلاو ريا ركل
 ع 4

 تت

 2 ل ةنفو٠ هي حرفلاو يوورلا ربظأو هناك 3

 9 قلبي ةياوقل كل ضرع انه يأ ةوافحلا|

 رثكأ ةنع نحو .هبحاص ةيحلال هل ةجاهل ددونلا ربظ
 2 هكراو نإ دانا ”.اناك 3 هلاح نع لاو ١

 ١

 : أهتم نخب 0 9 رن هي

 اع ٠ 0 ل انما ٠ هزج > َقرأا ىفحاقا

 00 4 د ةياع ٠ ملا انالف ىف ذ>اأو :ابيف غلاي ١

 ِ هنا جلا علو ب براوشلا(! 7

 | مده أ ىأ اواذت 5 م اريك را نأ تقسو ةروس 3

 ل ءهأ 8 ا ؛ةثيقزأ 2 نال 3 5 .ربخ

 ير ةعاجذ القبلاو.١ ا ىشم 2 لج أ ىنتحا

 فاراطاب ضرال
 8 اًوسلا راكأو حرالاو رورسلا رهيظأو هماركا جل غلا

 ' تقر يذلا يفادملا +« رشا ةافقساماذقسإو . هل احن
 ( بّيطلا وبال اق :لعانلا فالخو ينملا ةراكن هنا

 اعنا ةتضخ يذلا نودو 1

 دافور هلع
 .جالامدور 0 يو أ ا يف غل مب نماضيا ُْ : 2

 ني دي ا اعلا م قوافحو وا وأ 2 هب

 ةبر ام ىفحأو .ةماد تايفح هانحأ لجرأا ىن> اق . مالكا /

 نارا هل ١ ثيدلا 00 2 لما منخا يئن

 او عا ! ةداجيا ةتيفحا لوقثو . لكأأ ب

 ا:اعفارت اًيفاحت ناطلسلا ىلا ايفادقو .دهنجا مالا فق

 ا 3 ىنتحاو ٠ ٍهَلَقَو مرصق نم هعباصأ

 طل دكا 0 ق رهاظلا ايلا

 هتحبحح

 |1012 جا يماقإو لولا لاح نعل اوس رثكيو
 أ فخ الب يلا وهو ١ رفاحلاو ا او مدقلا ةقر 5

 | ةوأ 1 ا د ند مسالأو بلا كف ةانحأو رم اك لهنالو

 لجرلا 0 نع لاّيدلا يف ةغل ابلإو ”ردصم رسكيو

 ا ةانعوا ماكو ادخل ف اكل رمال كاكاو
 ه ةيافححلا | د يل 6 اندال يللا 5 كلذ ىلع ءكلج

 4 فايت وحلا لا + ةافنحلا ةوفح او ةوذجلا »< ةافححلاو

 ا لق

 ع

 دص

١ 

 | ةيذع ا يش ا

7 - 
003 ١ 271 ١ 

5 
 م ةهرثاح وأ 4 ةمل5 0 ل

 ضط ةنمو٠ ا 0 معتي ماعلا ين ش 1 د ا 1

 ا 0 اعيا امعف 7-5 كنا كنزا 0 1 هروس

 | نال 00 ةنع ل 1 اذا ءيشلا 00 يش >< نم ليعف

 0 د ل ا يف غلاب ن ا

 ندي غلابللا اضيا يف أو. نعب يلع كلذلو د

3 

 م
 أ | لاح نعل 000 حرفلاو رورسلا رهظملاو دلو

 ىشعالا لاق .ةأوتح ج لاوس يف يللا 0 ظ
 لئاس < بر را يح 3 ناف

 ذم ثيدح هي ىشعالا نع 0

 5 ريغف هب فح ى .ثعالا نع 0 7-5 ايف يأ

 كا موه هس قو . نزولا ةرورضل
|| 
| 
 ا

 فاطلإلاوَر ربلا ف ا

 ل ف ح يف لّوذحلا
 3 تك

 ٠ ود 0 هيلع 5 ا.قةح 0 ند

 ٌ  0شين 17 ٠ 1 |

5-2 
5 3 ٠. 9 

 َن 1 00-7 0
0-8 
2 

 رع

 ع
 ظ

 ظ ا
 يَ

 - .ع 8 -33

 ت3 0 0 0 ءىثلاو ١ةر اكمل >2 ةتحأو

 َ ةناك ذل ا ي 0 الف ا لاقي ه ةخدو٠ ةلوحاو

 لجو رخو ي كس لدو ٠ هيلا نم ةيتتحاو ةعجحا مر 0 عام 1 :ا

 01 4 5 كيلا ل 6 وأ لون 00

 اخت هب هَل 1 هيل 4

 أفا ا بح حج انبظنتو 2 ا للا 5 ازال |

 كَ

 2 3 بقفتسا | |

 ار



00 

 | ةقانلإو ريما د نانا للدجا 25 0
 ايسطلا اا لوف ةممو :نيللا ةعينجلا

 لفاحاةّر ةّرد 000 ماخش مب عير نعطو

 .لئاوحو لش جيل اكول بلسم كالئاد عرضو
 يفك! لفاحر دوو لفاح ةبعشو اهنا 0

 نبأ نب | لوق يف لفاحانأو : راث :كلفاح 0 0

 هب تلنتخا كلقم لرب تبسلو
 لفاح شو اهلها نع تأن * ناوع

 وا * لاخلا وا اهنحر هي لاجرلا نم عمجا ام هب داراف ظ

 | رادو. قلل ةريدك :كةافاح ةقانو. لفادلا كيوم ةلفاعحا

 نبلاطو مظعلا عجلا لالا * لالا دي :كةافاحأ
 اال عالال اق. يقلب رول ا اك لاما + عيدجلا

 06-5 انج مونلا ة اان نهد ودأ

 ركع نم قر ام اضيا ةل اذحإو ٠ ءيش لكن م ٌيدرلا وهوأ

 يأ ناحل عمو ةدضل لنا د ا نبللا ةوعرو نه دلا|

 ا

 للملا يف عل لع 4| »< هيف ذدأ ايرمَح "غل ابم يا ل 1

 هللا اس

 رجارلا لوق رب او اعلا ةوعدلا باب لاب
 1 2 وعدت ةاتشملا قل نَ

 0 عل 5 2 قر“ ,

 هيي و 20 ه4 اح رمال ذخأ لاق ١ رم مس 5

 هص 0 0 0 * لوفحاو ٠ نبالا ةريفكلا قونلا نع

 ليفح عججو .ةغل الا لولا لك“
 3” +ف ذحا 3 ةغلابم يا لد ل .٠ انك يا

 *معجاب هيسا مهليغفح اوقاجو . لينا ثوم ةلينتحل ظ

 5 *لفو حيف اهم إو ةلف ذو * رش لابنح ظ
 لفا وه لاقي داك لق اهل . ميجلاب ىلنجألا يف 5 ةغل|

 و ةراره هيف ةريغص

 لاق. ل

 (ىذ لجو: "عمج يأ س الا 0-1 لذح * هلنعو. سيد

 | 4« ندح 6 2 37 ةرثدلاو د ل هلم ىيودفلا

 | لوفحملا * هيف ذخأ 5 0 "غل أمم يا ع كل |

 ١/ لفدحلاو لفحماو لزشاو . ظفاحم ىل هبسح لعأ
 هسا مينو مالو موقلا ل اع اذه لاقي . عيبجلاوأ

 تيد

 5 ةنمو٠ 00 ا ةاقعم ةأشو. لفأ 2 ّح 0 ْ

 ةاحلا عم ظ

 كل

2 

 عم ا 0 ةدس> 0 قف د10 دج كرم م ام ١.١ ةقانلو لعام لزاعلا «ىلايلم ري لتس ابو. كا

 دحاو حلا #2 1 أهدحاو لالا ر اغص جانو

 ريصخلا جيانا 5 حلاو رم ؟جلافحلا

 قالا تنيعضلا ىقلتحإو ىلفحا

 يعل قاد

 لف حيف لآ. حما - لافح
 | هل ةيتحار فدا 1 5 دولا نذح

 1 عل اقل هيدي انلكب ةفرج

 لخو موو قيقد 000 يثلا نه الا

 1 ىلا "ةيووخم

 0 ب
 ا نالنل تنثحو ميا ُْ 3 كايف ماطعا | 3

 ' ١ كا تا نم ينج نآياثا ةيمو. الباقر ةتيطعا
 ظ لعج ةنفتحا * هر ور هكلم أ ةبسسل بروسيا يث

 مولاو لنا ا 00 هذخاو ةك كك كبدي

 ٍ حيف نافعا < ب ةبفل م يثلاو٠ ضر . ةعلتذا

 باقي نان نا ب اناوح لبالا راغص اا فق

 ظ قو. . نتكلا عل .ةمثكلا * ىشس اذ | امج وذح ةناك هيمدق

 ناار دكا ا | نذحلا

 2 ا

 4 ةنمو ٠ . هيلع مايا وم لا لالا كا ص 0

 ٌئركلا دبعلا نب ةفّرط لوق ٠
 اهسارروكلا اا زمان عشق ناو

 2 يا اميعبضب ثماعو

 ريغطل !]جرلاو ناسللا ةكئذبلا ما ةليافلا م

 نطبلا مدع اريصفلا لسنا + قلما

 جضف حيف جست
 ع ل اك يا
 0 دينو ةاظعأ ( ضَوإو )ذى دحت هوك انذاه دير انح

 لجرلا توُدَح ئيصالا لاق .ٌدضا
 <وه م

 نرد ةتعنم اذا اونحا

 ر
 هونحأ ريخ لك نم

 ا
 | ةيصول اب هيلا تيفحو . ريخ لك

 ْ ا 1 قرإلا انحو. تغل ابا

 | سوو نضاراعا هل سباو ن نحن مالت لدار
20 



 تاع

 2 د5 5 ا مان ىنتعأو ب فاط نم ى ١ ! دصتتيلف ق 2 وأ ش٠

 0-1 ةنهو٠ ل ل كَ 1

 -_- د

 ندع ع ناكنم بهذ

 0 2 م 2 1 3 :جاتحلا مهتح لا 2 1
1 0 

 5 اح ىنعع ةلوح كارل ل 6 0 انينت لج ا 1
 5 ْ لا

 دعبأ افانحا ةسار فحاو ٠ علا ةوصل كود تتاح و 1

 هفوح ئود سوعاأقلا ذ 2 صعل قو هيرج يود وهوأ | 1

 . عيقل اب ةركذ اًنالف تنحاو .٠ ةانركذ ام باوصلا لك

 ُ هززجم تببنلا و ١ فح ىنع؟ ةلود كبح .ةترشق

 يأ نير اهجو رعش تنخ 0 رع 5 ارملأ كقتحاو

 يا .كيرط وذ انب تنيحأ ّى ريدا 3 ىتو 0 ةنئنت |

 نيطيحم !وناك مولا: طسو يف راض اذا نال اننيب ظّسوت|

 مسا فاما + اهرساب اهذخا [قانحتسا اوما تنمتساو .هب[

 .نيعل اب ةباصالا ديدش فوذحا نب فاح لجرو .لعافأ
7 

 ا
 ا

| 

3 3 1 3 

 ا ةيناجتو يلا 4ع 0 : فاعلا ثنّدوم د ةيدو

 فاقنملا * افلا تيا اوم ةفرطو ١ ا هدا ا

 ىلا يا وفانح ىلع هاج 0 رعالاو ننال

 حأ ج عاصالا ازال رعشلا نم م مرثاأ |

 مولا يذب بّتلملا فدل نالغ 00 ا مامرك ||
 ”ديحأ مهم نصا اذا نط

 اياهيابقا الذل ناز قع

 مور لوحررط موألا ةالوه نم ناسعلل ٍي | نا ةلوق

 .ننلا يتب ةفاّمدملا *ءاسملاو حابصلا يف !هنيرب علصلا
 ىلع 200 ءاجو:رثالاو ردصم حا + كنقلإو

 0 كا ءاضيب 0 ماو 2 اها 0 هفافح

 شيعو :ورثا ىلع يا هفنح ىلع ءاج لاني رثالا

 يا فاضالو قنح مهلع يور ام ا 0
 ىلع يا ناكلا فتح ىلع وه لاقي .ةيحانلإو ٠ زّوعرتا| |

 | نانا * »« ةاهللا كاس ١ فاذا + هتيحان| |

 د

 سودا اعلَع كلما قل ا 4 ىلا ةيششك اوهول اونملا ة ا ا

 ١ يأز

 د 2 د عاو 0 -. 1 0) 2 .٠
 ٠ 2 طوب قل ١ ابيلع 3 نيكع ف َْض ةنفرحلل ةيشفلا | وح 2 نك نأ ع هج كا 5 نهدل 14 دلوع |

 الانا 5 يجو 5 ارم كططلاوا 4 يس بونلاو 1

 ٠ ىو دلا ا 4 ةجيحان ناكملا نمدو زدنا ريصتلاو | أ

 أ تجتك دي "تا ٠ م 0 ني يأ تار كدا د امو

 ا
 ىا ينآوالا نم نآلملاو مدخلاو ىثنالاو ركذلل ماعنلا خارف
 هديا # ناحل ةدحاو ةناتحلا * ويفافح لبكلا غلب ام

 مالا لاق. فو ١ هلع فل َ لب ل :.أو اجةماقلا ةمار 00

 ىهو) . جملا وه ال ملا يذلاو . (ةأوطلا

 ل: ملا د 1 اديزوبال اق. (سرفلا أب 0 ةيالاف

 ةّوهافش 2 ا نو ناك ا ةفح او. هيد دل لافي

 دلل ارم ا ولا لع
 دم 5200

 ءو لع دصف رتل 2 ةداوم

 بكرم هلا < ةغجالاو حابرلا توصل هلاعتسا رثكاو

 اذه. 0 "1 ل كثيف ال ايءاالا نأ جد رطلاك ةاسنللا

 ود نبأ 3 و ا 1 1 : اهنافنآلا اأو 0 5 دقن أك | ِ

 عيقج نم ءابيف دعاتلاب طيح تسلا نال ةمسقالا

 كو ةورادشل ص ةلأق 55 ب. جالحلاو لوعقم مس ا فونتو 4.ناود ْ

 نوجانم يا

 .عمجاًاقَحو 0 ًالوفحو ًاادَح لذي نيللاو للا لفَح

 اهرظم ديشا ةأيسل او
/ 
| 

 : او دننسحاو اوعتجأ 2 م ونلأو

 يداولاو ١ ٠3 ةعوح ءينلاو ٠ را عمدلاو ايف دجو ا فى

 نب ربل لاق . ةتواج ةتلفحو ١ ةييبنجح 0 2 ليم 3

 ارمأ فصل ب مزاح يفأ | أ

 أهمول 5 2 ةّرد عا

 ُبحصةم ربرإلا نابرغك“ماخ
 اللا ل اك كفا ا ل لات انفال

 يدسالا ديز
 هذ د كوعاينو دولا ةئالظإ يذمأ

 ىاثوا م ص لنحإو انك 59

 تلف 2 يجمل لغ و .اهاَد 2 ّق ذانلأو 3 زو وح 2

 .اوعمجا مونلاو. ع 2 هاا لفتحاو. ةلهارتك: نيل يزن

 هسرانل ر هظس راو .رهظو ناب قيرطلإو لا وغلا
 ا 42 ف لفتحاو. ا كيقو وررصح ىهصقا غلب هنا

 كي < مدد دولا يداو ادلاو 0 4 تا ابو

3 



 ١ هيتس 00 ب رايلاو 2 07 ال ضبا ظفادلا 6

 2 | يثني ةنع برغي الي تا ءاسالا ف قو

 . ظناحلا د ةظفاحلا د ةناش كاع نضرالا مقالا

 زم يزل ةونلاةكودت ام ظنت 8 كا
 ليقو . ضيا ةركاذ تيبس كلذلو . اهركذتو يناعملا
 ةظناعلاو .| 50 000

 ا عج نوظفاحا * ةدّاوم قاروالا هيف ظَتحت ةاعو ضيا
 انا -تاعلا لاعانوصخ نا ةكفلملاو ظفاحملا

 اب ا اهلل يدش نيرا مت قرا < فا ردم ١
 عنمل انضيا هي نيب ردآلا لجرلا هدغِب امو ةنم زروبأ

 .ةردصم ظحلا * نيدولا مالكنم اهو .ةَرذألا طوبه
 . نجلا خلها نمد ل اقل نايا الك راتاخملا هلق
 تويفطنالا وااو - :راغ لص كد كافل لف
 . ةلخادو نهذلا جراخ هيلع يف ام ىلع سفنلا يف ةروصلا

 ف اذنبالا كرتو نوصلا نع ةرابع ظنفبلا لع دق
 :ةينعرال اي ىف ةذجي الىا هالو ةفالسم تلح ال |

 اهونوص يا كناهأ اوظنحإو ةدئاملا ةروس يف هباعو لبق
 لطنح اينو ةبأ ا لك تاكل 3 0 اهيلدتمالا

 مراصبا نم اوضغإ نينمؤلل لف ا ١ نموهف : جورنلا |

 دهعلا ظذحو .راتاسالا هب دارملا 2 مجورف اوظنيو

 0 فوقولا وه ةيفوصلا دنع
 اجا دهع ظنحو. "ليما نة اح دقني الف

 ىلا د < كيس الا ناو مدنع ةدويعلاو يسار

 بضغلاو ةيحلا | ةظنحلا *«دبعلا ىلا الل ناضهالو ترا

 انام نطو تح نإ بسلا
 .ظفادملا ظيقحما *دابعلا ل اعا نوصحي نيذلا ةكماملاو
 5 نشوان تانسح بغكي ىذا اوه لهنا كلل او
 تيطلا أن لوف ظل

 هن د د دو تيثا] ب تعد هداف

 ايناكلا ظ
 مسا ظلحأ * 7 نع يذلإو ةظنعلا ةظيفملا|
 ظنحت امال ضرالا نم ظنحا وه هلافمأ نمو ليضنت|

 10 م كا

2 

 0 باص 1 د 5 ا

 ةلود فوغ 2 نيعراف يأ فون ع ءادنال أ

4 

 يمص

 لوف ةنمو ٠ اهنع جرخي الف ت تادوجلا 000 7
 ا *«ضرعلا موب 0 دعا . اهاحتل كيا“ ٌئربر#

2 
 للا ظفاحمو.ة ةيوعا ا

 . تاظنم 0 ةيعتألا 3

 َقَح 5 ل لطف يذلا لف ظفاحملا
2 
1 
 اج

- 0-0 

 تاظنملا ١ دنع ّّضف 3 و ا ءالمتلا هلو وذ ف تالخإ ا

 ا . لوعف.مسأ الخ هنو تئايضأل ا دار م ءانكلا

 ةيبرعلا لها كنعو داخل لباقي ع ىلع 0 هدا ديعا

 رداحملا ندعم حامسل ّ؟ 5 :لعا طذللا ع

 84 ل سل 0

 ايتلا نود

-_- 

 | كنع 5 ودعملا دكر | ظانلاو ل فرصلا كاع ةنالنلا

 لع ُِق نويدوصنخ نبددع, م نا كاعو٠ 1 ها

0 
 ١ ةلظنح يذلا ىلع ةب 4يذ يفوصلا حالطمصا ُْق | أطقم

 نع ىلاعت

 ل العاطل
 كارب ١ ابل دصنب او ل

 10 في هان تروس

 للا 3 سادلا 2 مكال

 ليش ١ الف ف 0 مل لاك

 اك اخو 200 ةيهعشو 1 لقب 0و 0 كفحو

 جس 7000 ةسورفلا م 0 8 بأ كبد ناك

 نا الإ اد

 ! 08 هيف نم خا

 ّ ىنالاو٠ كوم 0 لوس

 أ 0 تق هر وأ

2 8-1 
 ا فَح و٠5 "|| تنحو 2 لاني ف لون“ لود صا -02

 5 3 ست
 اوفاطا موقلا ةنحو . ةئرشق انانح و انح ةنخ 10 5

 ا - : : 5 ٍر 0
 ا نمؤملا ةروس قو٠ رادتساو 4 هب قدح 1 ةلوح تبحو د4

 ١4 نيف لوم يا نشرهلا لوح < نم نا 4 كلا ىرتف

 هإ
 داود نم هاوذ قل نيف

23 

 | ريغ اناث الوعفم هيلا ةديزتتف . وب ةطاحا اًنَح نم ءيغلاب
 يجو ل ادأ نحو نيل هروس ِ ةنمو ٠ 1و ا

 | 5 نم .ه لثملا د :اهناو < كي ا اههلحأب ١ اي ل ا

 | مي 5 وأ هل ةاوح 0 يأ ”ةدئاز

 | هلل

 | الف . ةدارالاو لعنلاو لوثلا يس تانلاخلا
 ْ ديرب أملا ديريالو 4 هي ل

 || ل اق.نهدلاب هدهع 2 5

ً 

 كيرلا ١



 م

 ضنح

 »ت هزفاح تقول امي قدغلا نءيناني ثيحو لاف َ

 كالا دال رثخا| ا

 'ةناوخأو سفح »< لكا أاسنح سنحي كجيولا يول َ

. 

0 
 يذلاو كتارا لوكألا وس فحلا * س ف ي حج يف

 يوسأ أ 507 حا يش راع ند قظربو بضخ
+ 

 ةرآ اوم ةريغصلا ةرثبلا ةسفلا|

 دحإو عفنتسم ىلا ىرج اشنح شن ليسلا شح

 . هيدي ضرالا بردو يرجح د١ اي ىرج نزل

 رعاشلا لوق ةندو ا

 شنح ثادجالا لع ويحاسل ظ

 ترصبال 0 دال داك

 : ل «يثلاو اوعمتجا مونلاوأ

 مخ انا شنحو ٠ دج هيف 0 0 >إ رط اًنالفو. ةيجحا

 يلاخلا

 ظ هلفسأ ع ند 6 1 اف ا ةل هربد كلا 1 شفح شفا

 ١ ناق كلج ةاسلاو هيف ت دوتجأ دولا| 5

 ةشفحأو . حا تيبلأ 2 شف | مزل كولا شعل 2

 داما عقتتسم ةغفاحلا شح نع لجرلا شّتحتو.ةلبعا ||

 لجو مانسلا شنح ريعاو. 0 نرحل يقاو مالعا ىلا|

 اهجوزل ة ارم تشاحو ٠ ةشفحو امدح ةقانو شذحا |

 د هما يد

 15 ”عون نشف

 .شافحأ ج يلابلا مظعلا ىلاوجتإو اهريخو ريراوفلاك ١

 ل ة.4 ار د الإ ردد نم ةصاحو |

 ماا اعد

 قع

 ضيا صحا ار صانحأ ج اريغص ناك اذاأ |

 هيلعو. كافكا ل دسالا ل

 لراغملا ةلعر تشطلاوز كفاجلا
 جرفلاو مانسلإو رعش نموا دج ريغصلا تيبلإو طقسلاوأ

 ةيالا طافسا نه تاك امو يلابلا هيثلاو جردلإلا

 | امجابض ضرالا نمو.دءاتمل أذرو شاق تييلا شافحاوا|

 | معلا ل احو هبانطأو رفبخب ]الو 0 ١ كإو

/ 

 مس هروع -

 1 م ةيضغا ى الطن حاف ل لاقي : .ومريغو ب بأ بارت نع عج اصنح ةصخاخ ءىثلا صفح
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 و

 لشاح

 م

 إ روم صحو 2 رهاب يا

 نباح لود بمن ند ع 8

 | ١ عيضلا ا 2 اهو وزوؤرعزلاو قتلا 0

 أ
02 

 ليغفلا
 كي لي نم ب 5 اما امزح ةضاحب < 2 يشلا 7

 ا (تونلا ةدايزب صخنلا 2 ةحاجدلأ ة كثيع هل

 -٠ ع ل 2 ةنطعو ةانح دوءهلأو 6 ٠ مونلاو |

 | تضصضغصس ك 0 . اك َّض ذرالا و٠ مهلَخ و 2 محرط 7

 ا * فخ نالف نع هللا نضتحو .لوهجما ىلع انضرا ا

 ا عانم ضخما ا ضان انو فيرخنو ضنح عمج ٌضافحلا

 | رعشلا تعيو ةليح يذلا ريعبلاو ل ىلإ 2 اذا تيمبلأ

 |فيعضلا لهو للاعلا ي
 ا

 | ظاحما موب ”مويو٠ ا ندا 11 أدومتو

 ظ ةعئمتملا ةسابلا ضرالا ضل *رو ج يف رّوجلا

 ام يأ لوهجا ىلع 0 تببوصعم وه - يضاح
 ا ا جاضننحاو ضافاو جاضفمإو او جماح #* نعم

 ناعب 21 يتراسملا م ا

 بسلك ٠ ةعنمو رح اًهاح 4 هلق ةظنح

 ةظاح#ةاعر لانو م هل اان ٠ ةروظتسا ن تاوشلاو

 | اًظافحو ةظناحمراحلا نعظة احو.ىظفح ع هل باتكلا

 ةظنحا .ةاعارو ةبقارو 4 بظأو رهالا ىلعو .ّببذ

 ةلاذدلا قبال اك .ةيلضغا
 مكف يوقرتظنحا يقل | رعنإو

 3 ميظك دودصلا يئاد ىكرأ 00-7

 2001 00[ نّودتو زرتحا ةنمو ةنع ل

 ١ || نوكب الوا

 52 أ هسفنل ل 0 :>او.ل .ةططاح هب ظفتحاو

 ُِظ

 ضعوا

 عبق مالكب الا
 هي ةنمو: ةظنح نافلأسو هلا 0 ماو احا 0 هي قت ردأ نم لوز صقخما * هع ىنعو ءيثلا|

 | تافافحإو ل كاك مر متسأ اب ةدعاملا ةروس ا أ نم لبا | يتجنب خنلاوبا لاقوأ

 يفتن اًظغالخ ف ذحا ةنركلا

 | ظاقح ج لع ءاف مسا ظاعحتا | جلخ ف جيف تركَذ دقوا

 اذا
 و

 00 تنامامسا باوصلاو ١ ى

 لا هيا ةياغي هل كر هلأ ضنا احلجرو: ني 0

2 



 رثس

 1 راح يعم 2 هال رثنحأو امرأ 1 ىلع 1 8 1 الف ا

 د ذاك هولعاذم تأر ,ذأمحأ* عرج ن اة ناح كوع 5

 لغهوهو . ةءلك لوا دنع يارفاحملا دنع دقنلاو٠ رئاحوأ

 نا ةلصا|

 55 . كفضما هيلا يراشلل جئابلا هل 0 ةّميسن

 كلب دنع ةولوتن اناك ىا نع دخان ىح عيبلا |

 داش عاش ا كا عر
 اذه أ .هر اا هيلع دفع ا ضبف بج راضللا

 و را لوقو“ ريلَوا لك ف لمتنا قحوين علا

 لق 2 اريحا كرا تش 9 اماو نيرشعلاو 4 ١ انلأ ةناتلا

 نودد >

1 
1 
 + ىلع
 مد ا

 يف ير
1 

 ارا اهدحا . ناهجو هييف ر ذا لعرف اا عب

 ْ :. - تيفال دق 8

 رفاح عضوم هرفاح عضو دق سرنلا ن كي 0 أو

 - دلك اذه تانانملا حراش ُ 0 رخو سرت

 00[ | تافافنا نع ليس يبدتملا بميطلا يبا ىلا ىزي
 أ درأوت - ١اعرف 00 ا ن 5 رعشلا لانف |

 اا ثوم ةرياحما * رفاحما لع ا دق اك رطاوخملا

 تاك دقو كفل دق نآلا علال "ىو الإ ةقافتأو رفاتحلا

 : ىلوالا هتفاخ ب يا ةرفادملا يف بت
 ىلع عجر لافي هلا لع 1 27 ىدح ءينلا يف دوعلا م

 ادي ةرغ اعاد

5 : 6 * 

ةةبرط هس يأ ه”رفاح يو ةنر 1
 ١ اهرنحت اهيف ءاج يتلا 

 ليق ا ارفح هومدق رثا ٍلعج ٠ اهيلع ويش اف رّثا يا
 اههانسا ة لاح ألا رثا

 هدول ةفع نق او هرزجملاىلا ةيؤيستم ىلا ةرفاح ليقو

 ج0 ايف كاكمادلاو ىضرلا ىلا ةيوشنم يا
 .ىلوالاوتل احو 4ةةيرط ىلا يا هترفاح ىلا عجر رولا داعمت

 موقلا ىتتلا ل ايو .رفاحلا دنع دقنل اكةرفاححلا دع دقنلإو

 ةروس ةو ؛اوقنلا امْلَّوأ دنع ىا ةرفاحلا دنع |ولتتقاف

 هت سر

 اذا ارذح 2 تّرنح

 1 يا ةرفألا يف نودو درمان 8 ا نولو ب اي تاعرلا |

 0 و ل ل ا مل سم

 هلك

 ا .رفاوح جناسنالل مدنلا ةازتجوه و ضر ورث ةبادللا

 0 قاس هيزكركلا يع لاقف مدقللر ءاشلا ةراغتسا دقو ْ

 يس ءانلا ديدعم ةر يالا ا*ر كلا ىانمأ 5 بيشلاو |

 ااهنو ؟قععل كلا ناك مدنع تا لا

الا نبا دشنإو ؛انرمأ لوا وأ ىلوالا
 "يبارع

 بهشو ماض ّلَع ةرفاحأ

 ِر ءو ةقس نمد هلل 0
 هب

 ىلا عجرنا ي عاصلا 0 م ا ُْق انتلاح
3 

 امسبملا كو م 3 جوع دوعر اا 2# 4 7

9 

 | مبلارثحلا * طسوالا دولا 1 هطسو قو

 ديو ةرثص و ١ نانسالا لو طع فالك ةيحيرلا هع

22 

 بارتلاو رام داو رح

 انهو انيبتنا أو | اق دي رفح يذلا ن اك وه 5 ان

 أ جتاين ةار يلا ريفا

 رذح 1 وهو ربجلا مسأ را 2 نبينا ند ثيل ان ل ا

 مياصا 301 واعر

 يالا ليتم 0 جرب ل او .٠ دانا ند ةرنح ع

 يوأب مثفّوطن ام فو ( ظ

 مدعلاو ع ل أودالا ووذ ١

 هو > ّنيافاسأ راح ىلا ْ

 مرقم ”ساقص نهالعإ ى
 هعمب ,ى < يد 3 0

 بارتلا ةنم رحب ' يذلا ناكملا ةماعلا كنع ة ةرانخاو٠ .رفاحما

 ثذح هنانسا ِ نحو رذح امروفحلإو .نيطلل

 تينو رهوكا بح ذ 4

 ازاح هزم زاحلا 0

 نعو.ةنعط خرل ابو .ةفاس َر ديلا لدللاو 1 لو

 فصلا ىلا بد ةنأ ثيدحلا 0 .ةغزأو 00

 تاج ة :رفاع هزفاح * ا هل

 ةكيشم يف زذت حاو.زف ١ زفوتس 0 ناجل مو مانادو

 .هناذ ند ةعندو 2 ةهيح |

 ا يا سنتا ةزنح دتو انك

 زذاعلا 8 مو وج ةزفوح كرو ىلع اسلاج اج ىوتسأد

 | مدطا لذ. وهو رونا نس هر

 عملا عمو رافحأ 5 قدنغملا يأ رفحا قدنخملا

 ظ 0 ا لا
 ا ابنا معي ايإ وهو ام درا و رخآ ِِط .| ىلع متكو نارمع لآ ةرو“ يف ةنءو رفح ج ضرالا ند

 هرع - هر -

 ا ةرذكا ةريفحا # 1 ريثلا رفحا 7 رولا رثقم نما

ت لجرلا زنئت>أو٠ دوتجاو ثمتحا
 | هسواجوو دوجت يف ءاض

4 - 2 

 |(|ج هب رنحيامو ة 1 م ماع



 ىذ 0 ةلزنملاو ١١ ةناكلا ةاظيما * يل يضح ىنعمب د م 1 ْ

 * ةافيحو ظضح ج قزرلا نم ظحلاو روخنو ناطاسأ |

 مس ةمضإو ةو 0 ظلاو . أفلا ةوظحلاو را ا ةماعلا ٍ

 | تاوأ اذحو ةاظح جدع د ةرهغ لدا غانو

 ةماعلا ليخ نم نمأقلإو ةلزاملاو ١#

 ثوم يللا + يلف اذحا يثمي لاقي ديور 0

 ا ا 1 لاو ظح '

 غصممس ةرتصم يطا. ي لأ يف لَ الذ يح
 2 00 ا هبقسيل عارذرّذل
 وذو نال تاظح ىدخا ل للا

 ١ ةدئابلا برعلا

 كيض ليقا "اة كت مااا فرعي نآإ

 ينأي ريخصلا رشلا يف

 ىاداعلا ةيوكم نبا كرف علق نيح ناهل لاق

 دلتا و نافل اهب جورتف ةتنآرما نط اًرع نا كلذ
 | لح ريحان نازل طر فلل أن اكتارع 1 ريش لارا

 حاصف مسيامر ذ هب كرم ىتح ةرجش يف هل نكا مم ةلمقي نأأ

 ع
/ 
 ايضا

 20 يق 4 هارمو ةمأهس ىدحا ى

 ”ةعاكارو مرش مضت و ١ دانعا نم

 - و

3 2 7 

 "الح ةدحا ولا للا (يتب ىف ظ

 .جاجدلإو كي دلأ دب 1 7 ملا: 0 م

 0 هب لقرو ةعرص 1 2 يللا 6

 ا

 لو يذلا ضي ةلصأ وأ هتبنم ُْ 0 1 را |

 قد «ينلإو ١ ةقنع 1 و 1 أتنح4 ل ةينح

 ةغاشلإ أب ثفححما ت

6 1 

 كذو (ٌيرهوج ) نيمسلا
 روكذملا بايلا يف ةركذي لو ةزمملا يف اتيتحا هلو

 7 م 57 2

 | 0 ا ىو *لضكملإو رم كتر دصموأتت أ

 يا :نايبصلا ل رعارذ ردف رب م

 ا ص

0 

 | نم داع نب نأ ناقل

 |بهذف نال كلان حي ىدحهأ هذ هله ناهل لاقف اعج

 ايدول أنا + ننعم نم ةنلطلا هنتحا انك

 ريصألا لجرلا دو 0 ازوم,ح اي 300

 تف ح هي ثيدابازوريفلا

 رفح

 رقت 17 جهلا لا تتلو 55
 دبع يصل | ةيئافحملا 2 0 -

, 
 هد

 0 نم م دعأ يح تانك

 | د ا ا
- 

 03 اطلا حانج 5 ةئشيعم تقاض لج لأ ةيفوح

 6 ١ 9 ا

 لهلا هك اتاندخ و اذنح دنح لج اد دنح

 كراسارل

 ىشهوأ لؤح ىنعمب ميلظلا دك 2 3 لذ انالفو 5 عرسأو

 | كيسا دفحلا ىلع ةلمح يلظلا دفحأو . بنا نود يشم ظ
 | مداخلا دفاحملا + دفخ ىعمبب لجزلا دنتحإو . عاربسالا

 يملا ع ج داولا دلوو عباتلاو رصانلاو | ر

 #« بنكلا نود يثمو دفاح عج وهو ناوعالاو مادذكلا | ت

 لجرلا ة ةرئحو٠ ا ا شمه و م نادتحا

 | ى ١ ةتأنبو ورع فعل م يأ لف نهو ”ءابنأو ةمدئ ا ْ

 دفاح عج يثو يثولا عاتصو راهصالاوا ودالوا دالوا

 ل 1 ا دريسلا كَ 1 دا ميلظلإو 0 0 2 اعنا ١

 ديلاو .عطنلا عيرسلا فويسلا نم دننحلا د« دإ اولأ دلو

 يثوو مانسلا لصأو داو باودلا 0 2يشا

 2 د ا 2 يش دقحلاو 0 بولا

 ناو . بولا فرطو لاكي
 اد ها دوسلا 5 ارا ع يا

 ضرالاو .ةعضاور تاق ارْثَح رفح ٌييصلار تح 3

 ثميغ لاقي ءاصفا لع <يثلإو .ةديدحماب رت الها
 0 اطزهزنعلا رث 0 انا معبال ي 0 ةرزجالا

 . يلع نمنت اهاف ةقانلا الا اهرب ُلْجَحْناو آلا لءاحام
 ا ا را اقيرطلار حو

| 
7 

 مودخملا دوغ

 < ن ع

 ةح رذحي ُةق راحو ٠ هاا 0000
 رز

 هس هه م

 رح ةباصا لوهمجا ىلع -رذحو ارحو ارثح ري رنحو
 لا أهو 1 ةرفص و ١ نانسالا لوضا ا

 تَراحوأ .تاكأتو تدسف هناا 0 للا يف

 | + قي درأ يو حاوصل | ُِ ]ان

 .عابرإلاو ءانثإلل ناءلفسلإو نايل هلا اين فعسا
 رذحاو . اهرغ علطو ةتايعابرو ةايانتت تطقس رهملاو

 ةغل ارذح
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 نولوثي برعلاو .ةنجلا يف يا نسدنلا ةريظح يف كلتا 0

 ل ..عوبا لاق . ةرللا دكتل هنا راح هلا ليافلا لجرال

 و٠ : أبعنمو هدنع اهر غدد هراظح هلو 3 اى مارا

 2 مثوقو 1 ريظطعللا 27 ةلوعثم ىنعمب ا ف

 ريالا 0 ُْ اذه ناكريسلاو ثمي 3 ادا ا |

 الا نب ىلا ىد داو ةيسقيف ريعلعف 0 ىلا ةراشا |

 اريقلا ةروس قو ةريلغ#لا لعب يذلا رطل . هدنع

 را اك( يارظنملا , يك :اكف ةدحاوةعص مهيلع ءانلْتوا

 نم ةرزز يذلا 566 سبأيلا

 اوا 0 ميشهيك كيسا أ ءااطاأ جفن ىر 5

 ةلئاَعي ومو عونمجلا روظحلاو ١ رضخا فاح راظحل ا ظ

 كب ر ةاظع ناك امو ليارسا يفب ةروس ُِف ةنمو ٠ حابملا ْ

 .> | يا اءونمح وا ىرخا نودرتفئاط لع اًروصقم يا اًروظح|

 | طوق نمو .لاضنت انفاك لف نهم نع 4 دلأ ُِق ةعبعال ظ

 تاروظحلا عبت تارورضلا |

 براظحت# آلم انسلاو .اهريثوت 16 سوق برطظح |

 3 ةهريغو ْ اهط وأ ةوالع داما لدؤلاو: ٌلعمأ ةاتسلا

 : ةأوتنملا قلما ديدشلا لجرلاو لتفلا ديدشلا 50

 ديعلا نب ةفّر اح اق ىلا يعلو
 راو اد ساب ند ىر" 2 1

 لوح ماعلا دنع هل لو

1 
0 

 +لمج اذ راض حاطب تدلع مج لعبت ناك
 ايلا ةطاح زا سنار كلو تلال
 'مدالوا يف هلل | كيصوي هان ءاسنلا ةروس فو . لضنلاو ريما |

 ثرالا خ نم ميصن ركل يا كيال نك
 ا ظاظحو ل طظحا : ثانالا تن نرد دعت 00 رادنو ْ

 ةلصاو حا طرت ”اطحو ال 80
 ا بناة زاغبلو داب ةظلا تلدبأ .ظاحا|

 ا روردلا ةماعلا دنع

 ظوطظ

 ا رسل بنصو ور ظحوذ يا |

 راحل لم لوعنم ملا 5 واظحلاو سننلا طا ا ٍ

 ا - 01

 ا 3 اكدهو د ءالجإ دعبل ىلل ذو ٠ ةردع يب تانو ا

 ا 3

 الظح يتلا لآ اظحو . يثملاو ةكرلاو فّرصنلا نم 4 ةعنم أن

 ١ اهاجال ةربظمملا 1

 ! .ال زدتملا ره"

 ااًظَح لوهجلا ىلع لم اظحو ظك لجرلا ظَح

 ككل ظوظحو .قوفحما يف داز ام ةيفوصلا دنع سفنلا

 9 ءزملا مث ةلذملا مث ةفرش مم بكوكلا ثبب نييكلفلا دنع

 ءظلاب وهف نارا كب اذح لك تايرلكلا يف لاق .هجولا

 + كيف داضلاب ةناف ةفاحأو نوعاملاو رج | ةروس نأ

 ظياطتماو نإ نع د رصلاخ

 قزرأا يف ظحلا وذو دودج | ظوظحلاو

 0 وانالظح وال ظح لظحي 5 لادم 38 اعز اظح

 ظ

 ” خص هانا اضاضولا

0. 7 

 معالضا يف ظيغلا 5 وذحو

 رتل اك [نالظح يشي وهف

 لظح 0 :راضغلا ينم يسمي ٍى | انالظَح لافحيوهو

 اةلخا إو. لظنكا لكا نم رثأ ك7 النحت لع ريعبلا

 *اهيعرض يف مرول انوا راس تيا ىإ كلا ل

 للظما* مولع قفني نب اب ةلها بسا ىذلارت قال 2

 كعب لات ٠ لظندملا 0ك 1 | ريعبلاو لاظتلا

 ىنعم نم "مس أو ا دنصم نالظحملا كح 01 أو ل

 رعاشلال اق.ةقفنلاب لهالا ةبساحمو ريتقنلا يا ل اظحلا

 5 6 ١ نالظحلا يفر 5

 ايئادب ينم ف لهل م اه تقف

 اجل اظعل ا #تايلا فذحن نالظحاب ينريعت يا

 ل اظن حفيم لظنلا
 ودا يف ةعرسلا ةءالشلا
 0 | ا يصخحلا نومم 5 تاق ثاضحلا

 |.ايظحا | تس ( ةيوأو اوك يلع

 ةوظح و 5 ةراظح هحاص لاس نوح .وزلا ند لك يضع كح وا

 ىهن قازنمو ظح ىةناكم ا نادك الأ فذ ةلظحو

 أن حق ا قر يظحو طظح

 '0 قونلا ةدايز ىلع هآدب انه ٌيرهوبلا ااهركذ دقو ظ

 الغ لضنت د هي ةاظحاو َِظ اانا"

 أ |( 0! نيرصعي املا ا !لوق ةنمو هب

 0 رك 0-1 1 ةلعجح 2

 عنحاو .هياد ةلضف را ىلع جاجا ونعلاب يظر |



 ا 36 0

 قر رت اال لي : يفراكملا لاو |
 أمضعب مث ةيماذلا عواسالا يارلا طحاو ٠ رطح ور أ

 طلو اح ق رع ١ لبللا امل دق زجارلال اق. .٠ ضعببأ ا

 ا 5-8 7١ ا | ءيش ”لكرسع يذلا لوكا 1

|[ 
 أ

1 
| 

1 

 !انيو م لد 0-0 م | ةٌلدحإو ؛ةذي دشلا ةنسلا|

 ااهاز رجا ى هم ءزج كا عمجاب تفصو لي د

 ةكمح او .ادج اهعو وجل قف ةيطح اهنم ءزج لكنا يأ
 )و كبالا نم را
 كل ل اع خر ناربنلا نإ
 موللفلا عارلإو اقبل نم عب عبارلا كردلا | ا ليقو ال

 * لكآلا ٌريغك يا ةلمح لجر لاذيو . ع ثيده 2

 جاك را ةاطخ كا ا : عورد 1 .طلا|

 0 يا عوردلا يفوا عوردلا له |

 ةيعكلارخ ميطملا »< دسالا م كا * ةضيرعلا ةليغثلا |

 مقلق 1 اقملاو :منمزو َنكَرلا نب اماؤا رانا | ١

 كناك يوك ا لا ءادلل سانلا عفت ثيح ثيح ا

 0 مرر اق بذاكلا ١١ طم هب بش | |هتت ها ||

 بلاط يلا نبع نب يدم ُِ يسع بلاغ

 ه4تح ار ْناف رع اةكسك داك 1

 0 ءايتانلا مطل كر ا
 ةبدكلا بازيم هيلع يذلا رادهما ميطعملا يساهم لاقو
 دسالا م ادجملا لوا اع كا ١ نم يف 4 1 3 ميمو

 وقفا رد لا *«اهرتوا سوقلاو ام ”هريطح

 »ليلا نهماظعلا اما + وفننا الديطحا ا كيو
 31 00 | نم ةاول ا

 طا 2000 يف

 0 ةبظحم 0 ا ٠ 0 رفا بظحملا 23” ن - لا ا ا

2 

 5 ظ اا ]|

 ك0

 فا ةدي كا كيت : لك لع 4

 ا ل ءاعر |١ لولا كو: ٍضعبب أمضعب لبالا مثب

 اةؤه لو ةعال و نيج ماش لوي نم برش

 ,ماقملا لا بابلا ىلا دوسالا رايب اموا بابلا ىلا||

 | * اعرعزم هكرح ايداع ا 00

 ل 3 أ سدنلا ةليطحلو : ةرااظتم# جيرلاو فل

5 

 كي

 ربما ةرالا ١ حا ميرسلا : ثراملا »< باظتحلا 1

 *«ىق اذا هملاو ]يق [وديدعلا لبا لا ئاجتاو نيلحإلا

 ةنايرلا دعا مسجلا 0 رخل ل

 يلادوأو يآ 8 يفر صوع لب :الوأو
 ظ 0 رباغلا يفقرعو ا ا 0

 ريصتلا باخ ىلا ىدظما < بضغلا عيرشلاو
 ود با 51 0 ا 0

 ا هدا سم 1مم احل
 سفانذملا بطانحما لبلخلا لاقو . ةلثم هبا 5
 دو. الك ضي حاّرتلا ل اق.ةابظنحو باظنح دحاولا

 سراح ليلو د عقلا اللا
 سرافا ]ل ملا أ ا ردصم

 ٍساخ و كل حيرلا لبقتسي

 ١ ااا لا انج لها 7

 ثلا < ريخحلا ةاينلا ّيدرلا ةيخ 1 ا
 فعلا عيرسلا ينظم اًدكِبإ ثباعلاو اطال

 0 م م مح 1مل ا ال لج مسجلا ل جعل 0 هج جب هام حجب حس جم م ع سس

 يحمل ىنعمب وأ

 أ اخ راق اهل ل هلك ماك ءيثلا 00

 دنف ءيش نيبو كلنيب يك لكو ٠

 يثلإو . ريحا يف ةسبح لاامل كو كل ا

1 
 ْ . هرخو ةعشم |

5 
 ظ حا 1 د 5 3 اذذتا لاهل ر 8 59 ا

 را 7 ل ةريظح لجا رح هع دّدُشا

 أ رج نم لبالل لعب أمو 0 ُْط هلا راآفتملإو .طئاخملا

8 
 أ كرت ار 7 جحيرأأو | ةحابالافالخ 0 :ارآ اد د لا يقيل ٠

 ا | را 4 0 راو

2 
4 

 ١١ كوفلاو هب 0 ملا ر

 هل ةفاطال ام فى

 بطزا ا ءي 0 يدق 0 هب

 ل 0 ايي ذدكل انوا نئاذلا اوالاملا نم قراكب يأ |

 باد كلإو ماخلل 00 1 ا سا

 انعلا ضان وئاوب ذكؤدات هال 5

 21 أ ةيشابلل لدي 00 51 ءيشل أب طيخلاو

 أأرد 0 ةرياضتما نيل

5 4 

2-0 
1١15 



2 
 د هه تح

 ١١ نع 2 1 هين تتر 2 ام 1 ٍظ

 0 لصفني ىف 1 - ألا لايح ع 1 دعاس هنح

 ارم طامحوب ل هلك ّ طم املا ا 10 0 تيا

 طخ ىعك اًطاطحا 0 5 ككل ةمغاو ةزبا لبما

 0 5 دله | ىلع ع مامزلا يف دقع ان ا

 امال مرتو انالف“ لمهسا ْث 0 ىعك ا | يثلا

 اةطمقساو . طءعلاو أعلا مسالأو ةنط م نأ 17

 ١ أ رعلا ن 3 0 ود نمو 4

  0نونعي. . طئاخكلا تعكس يع اول اج رم ميج |

 أ ةظئاطمملا + *عابتإ كلذ لك هي طئاطإو . مدل

 ا د طئاطخخملا ةد>او

 | قولا

 ةارج ةريغص ةّرذ ل

0 0 

 ٠ حرمت الو جت ” هجوأأ ا هاوح> و

 |و طاطا ةدحإو ةطاطتملا * ةئيباملا ةنحتارلا
 دنعو . ردصم ع 7 يش 0-2 ةريغصلا

 قع اس طسلا ارجل كني
 0 ا نا ياو 0 0

 م حالا كنزا سا وز ريل 0 اسأل 7 1 ل0007 5 1 1 |

 هب رابعت :

 ادع سيلا ناطحما لنسلا بارع جاوملا وا لقسلا

 ا ا ْ
 0 ةئذو ةطغج 0 تأ

 ارا اناكساعلا كاياطخ كار غن ةطح |ول اوقو أدب

 ترفو .سواجلا ن ٠ ةساجلاك لا ن

 0 ةطخ انبونذ انعطح نعي لصالا 0 كصبأا

 . اًرنغ هيلا وق يف اك اقلط 7
 الا لا ال قو 7 دل 5-5 هذه اولوق يا اواوف

 ند حف يف دكا

 هللا

 | كر أ يأ ةطحان 2 8 همليقو٠ ةلولا هذه 0 يأ

 مواحاح ماعط لاي د كاضنرربعا مسا هل ةطحو . اهب مينو ةيرذلا هذه ُُ

 ةايوس | نم مت تأ طولعما الع كمن :أنلاو ةيلعلل فرصني |

 0 3 ةعلر 21 ةييذل | ١ ةفانلا ا 2 هرزو

 | ةطيطحما *ريغصلا طيط#لا *قزتلا لاجرلا نم
 0 لا نإ

52 

 را ريصنلا ريغصلا اا 2 هلا 9 د هن نهد

 اطئاط اسملاو . غض كيسا ”طئاطب طئاطخ ردو ٠ سانلا

 7 ا ركل ربو يللا دير اهنا كالا

 اسوس تخب دج ملا هدصسس تحصتس حل م صصطسسس اب ممم لس مصر موج طخ مس اس دج امص يخصص

 نصح

 ةكيطا لها دنع 9 يع ردصم نا ق٠ 02

 نم ا 4 ترا وه ء ءابطالإ دنعو ٠ عافت را . 7

 خولب يأ هن الاد ديازنلاو ةادنبالا ف ىو ض ا

 ضرملا ص قانت وهو طالع الاو اه دنع فوقوا]و ةالا

 1 يا لا ايتأاع اع صن 00

 ”تاقوا ةلف_ قس 0

 ةايحناو توملا نوكي مف
 ا دوعصو ءادتبا ف

 اعيج ىلع 5 رول

 رطاطخنالأب عدي ”ءبارو

 طالغألاى وه نم ؛يف تن وهال

 1 دام لع ةعيطلا ةوذ لبس[ دن نوكلوهوأ

 نوكي ام طاطخنالا ندو . كلا طاطخمالا 4 | لاقيو

 ناكم مساح م . ىءزجا ك١ طاطغال هللا 8 ل وا

 ٠ 8 دلتا ١ لفصل ب

 يفاعملار 1 0 9 0 هدام

 َّل ل 0 ذل لطحت

: 

 | زعم ل اهحح ا عك اًطح وحن ة هب ملا تيطحو

 ”قتبابلاب صاخو ا“ 0 1-0 0 م

 ف 4 0 0 5

 | .موضاهلاو ١و ةديدشلا 0 موطاحلا * كة بلغ ) ةطاملا

 اذ ب

 ايلات هم مارال ةروس يو سبيلا نمرسسكت أ

 اهفامايندلا م اطخو . ةرشق ضيبلا نم ماطتمإو. اناتف

 أءيغلا نمر 21 | * ريثكوا ليلق لام نم

 ْ هذه يف ىنعملا لداو.٠ تاع تام طل يا“ طم 0 45

 |امو مفطلا ماطخلا * وضاح كيسا“

 ْ . ةبادلا عا د أ دال مات لا د: موطحلا

 ا ِ

5 

ْ 

| 

 ظ
ْ 

 ظ
 1 تاي تارا ان وهو شرما ضارعال ةرتف

 || انهو. 0-2 يتلا ةطننلاو ةلكلا نم ىفق زا ّلحمو | ةيرا

 رادنب يا 0 "طمع انه ٠ نولوفب م 1 نيدو 0 مالك نم

 تضل ةيدح لسمو طلو . غيصالا ضرع
 | 0 ال ةطو ا

0 

 ظ ظ رسكلا م اطدغأو ركل يغلا] متو الا ا لوما ل

 | اا لات ضخ تالق معو مدخاو



 بطح 3

 نطل مظعلا ةوأطنعلا 3 رويصقلأو 8 |

 لجرلاو .ابيطح ناك ابطح بطحي ناكملا ا ٠6 ا
 لاق. هب ٌاتاوا هل جبطحلا عج انالفو . بطلا مجأ|
 رجالا ْ

 ىكب عا 23 اذاف ٌروزج بح ا
 ىتس مولا الو مونلا بطحال ا
 ظ
ٍ ا

 رك يأ ع بط رالف 90 1 ريح هي ءاع در وأر رز 

 | .ابيطح ناك ناكل بطل 00

 ينل بطخضأو بقتحار ءالا يف هيلعوا .رهغلا|

 0 هك. رح هيش ا 8 ا العار باطما عم اج بطاخملا ويل اعا عطقن نا ِْ

 0 ليل بطاح نيوسل امال كم ىذلا ا

 ٌئدرلاو ديجلا نيب طاضت واح ُِ عي 1 الل يللا ْ

 ُ هباطتحا ُِ ب رقعلا ة ةتعسأو م ةششم أمي ر ا وأ

 ىهو لجرلا اذه ةرض< ل عيب دفع يا ٌبطاح اهدهغي|أ|

 | دم وق ضعب عاب ١8 0 .زاح ناك ةعتلب يبا نب بطاح

 ضعي عابف .4يق نا اع رع ّي كلذ لعجى .رتشأ اوأ

 و د يي ع
 نإ بكرضب 0 ٌةلوق تهدف بط اح اهدهشي

 (ىح مركلأ عطني نأ باطلا *وبابرا دي نع سيل اًرمأأ |
 كا 1 هيف ىرج ام دح ىلا

 نوطسانلا اًمإو كيما ةروس قو . باط>أ جادوقورهلا ظ

 تح [بطخ نتطملا نكن الولف: تخول كف

 ام مركلا بطحو. ( تاك ) روثنلا هب ىحن يا هب رت :

 نم دع ا يؤدي ا

 نيسيدنلا بطحتو .رانلا يفالا هب عقشي الاموا ةتم
 ب 22 َه أ 0 5 1

 ا تبت ةروس قو :هنائوادج بحاح

 ا ليقو 0 ١ ا لحاهديجلال أ

 اق افا لبقو . ةممفلا لوقو . ك
 مهن ب ةرادعلا نال اًيطحأ |

1 

 3 ةمزح /

 ا انتا داي دقوتو

 هع 93 ىلا هبحاص ىلع ”ةالف بطحّليق كلذ رتكالوا ١ و

 يم ا

 يلعو. .مثرصت مهبح فو. .ىشوو4 هب 5 ؛بحاص ٌنالفوأ

 ورع 00 5 قد كر ريعبلاو . بطلا ا

 مل ةففصلفملا يفو .ةكاله هب ام ع ار راثكملا كلذكو

 ون

1 2 

 أ هوم هلأ او

 ٌْ ا ثنو 30 ل د 2 مسسع الا ”قد .جانحا

2 0 0 0 
 لجل باعخملاو 1 هغفص 2 لع 2 ا نومك“ هلي نع فيل ةعيب اها

 ا

 0 ير طرطوس را اا

 ططخ

 لازما ريدا 0-00 لازم نك سهم
 ظ ع ةبطح تالف لا 5٠ تطخحلا نم ةعطقلا ا ف

 ظ ردع ورع وسلا رع اب
 ا

 هبيل» ةيراج يفكللهيللانف
 ةينشأر دع ادرس ل ضو ل ان ل تاك

 هبرذع مرك ةرمح الو لاق ال تلتف

 هبرطم وط هلآ الو لاق ال تلتف

 هبطحالاتناام مف َلاقال تلقف

 0 ىرب بام راعلو ٠ 2 هئابو ٠ بت عماج 00

 ضرأو ٌبميادح سل
 أ ىقنالاو مو.“ 0 وأ لازملا ديدشلا بطحالا * 0-6

 1 و دلا لك ةقانلا ةبطاخخلا ق٠ 0 غأ ا

 ظ ةرانع لوق يف بطتخلاو . سبأيلا

 كرعم ُُ ةلضت -نرداغو

 صك ةسالا
 1 اك يحن ضرالا ىلع درغ 0 ف لق

 عرسأ لجرلاو او. طنا هينلا طض>

 ”سوقلاو . ابعماج ري و عب 0 ةيراكلا رل رطح

 فرس * ضرالا هب دج لوهجما ىلع كب رطحو .اهرتوا

 ةقول اح يا ةروطاح
 ىجعملا افلا, ةبرطخمل اكشاعملا يف ىرضلا ةبراطخلا

 1 ىلا وأد نه ردح اذ طي لجرلا طَح 50-000

 هب جرخ ةهجو 1 0 راما وق دعا ف

 .هذرتوةعضو «يثلا طحو. شح ةفةوجو نمسوا طاطتلا

 ةلكأ ماعطلا فو + للاب ةذقنو ل ترد ١ فاكس

 0 ا ل هريس نع

 ا 0 .و .اضيأ لازتخالا هل لاقبو نع وب رييعتلا



 نفخ

 ةكفلملاب اهيتأت امولر خلا |
 ىهوألبالا ل اوبا نم ذختب لاو د ظضماو ظضحما

 ةرحلا فضحلا

 هنضحيف ل هام انضح ةيضحب م يصلان نحس |

 لقمان 0

 تأو. م هيلع ع مترو هحاند تع هيسفن لا ةض

2 

 "5 72 اهدلو أملا تنسضتحو . نوتتتو نضحت ناكل |
 .ةفردو 5ك 9 هنآروج نع ةئورعم طحت كت 0

 . ةنود هب د ةنع 0 ةناضخ و م انكنع اًنالف وأ

 ةقانلاو ةاشلإو لا ا
 ىَدْزَأ 4 4 نضحأوك كة ا كك [ًاضِحن ضم |

 هي

 قوذعلا ةريصالا ةلختل او هتيبرت يف ريغصلا لع موقت يقلا|
 ترصقو اهريفاوك تقرافو ا-سئايك تجرخ يتلاوا|
 يا نضاوح”هفس يفاثالل لاقيو .نضاوح جاهبجارعأ
 نيتكسالا دحا هس راطشلإو ٌردصم ناضحلا * مثإوجأ

 انهن ةيرلا اضع «ن اهرلا قار دال ل رك
 وسل امو ة نصا واريغصلا اهريغوأ 0 ا ظ

 ٍسمد رخآ ندعا 00 يو: ةرجالا نع ةيرل

 رضا »* ةناضحملا سم د ا ل 0 ناطرلا طق

 باو اهني امو نادضعلاو ار دصلا واوغكل ىلإ ظبالا|
 نود امن

 ا راجوو ةتيحانو ءيشلا

 نمل اولا نم ثنا ؛لزغأ ايل 0 ناب 8 ةماعلا كنعو٠ .ةلصاوأ ظ

 ُْق يأ اهنضح ىلع ّىصلا ةآرال تعضو نواوثي ١ 5 ظ

 راج وأ نضتحا يف ةغل 0 ٠ ناصع 2 2 وألا انه

 ضرب يف ندحلاو هب فاطا اهوا لبجلا لداو عبضلا |
/ 
 ا

| 
 نلوم 02 تا سدا لوفن برعلاو 0 0

 ٍْ راد د 2 درب جس 1 عشر طنا لا نم ظ

 4 4 فاطا ا لبا ندوا خب

 ىلع 0 لبجو ا“ نمد 3 فق نصح جاعلا تاغللا |

 ع رس تود ةضي 51

 أ عب ّيصلا نضتحاأو 4 كف يَ نضحأو

 ا ةبادلا ة ةنض الا 00 ةعنمو ةسرح 1 [نالفو.4 . ة:صضح |

|! 

 0 4 دارملا ردوا ٠ ىَري . اافريظعلا لبا اذه راسل ا

 نو ف اط مسا هي 0 دأ ارأ ىلع ف :رصلا نم ةعلم ضو |

 اًاهفعس لوصا تدسف ًالَضَح لضحت ةلخل |تالضح

0 8 
 اطح

 لبا لبا يفو . دن ضرا كبس لد دقف بهل
 قح عب ىنح ءيش لكهب 00 راسا ل ءللا نأ يا 8 كدد يراوب

7 

 م”

 مذا 0 نا ةنوكةدا اراىلع ةفرص 0
 107 51 مل و1 كانا اا

0 3 | 

 ةاضحلاو حاجا كو 0 ١) هاضحخإ أو ىف لإ ع دهام كدعلا

 ىلع اضع وأ تزم اذافرانلا ه 0 و .دوعل اعنمرل

 ليف حيف ركذا دقو لغم

 0 ز ىدحاب محاتتفا مدعل فرصني هنأف ا

 نو عاب عنو دقو :١4 هنزو صاصتخا مدعو لعتلا

 نم ةبكقن ةبلغلا هذهو بلاغلا يف ًالعف هلظنل لاهتسا

 * ةاخنل ا نم ضعبلا بهذه وهو لعنلاب صا م

 صا لافي 4 ةسوأ ةضيب رئاطلا نضح نم
7 

 3 كرنب ملف ةيصشه ةتباصأ اذا عويس ند ةرالف

 مسا نضح ىلا ةبسن ةرغ لا وا داوشلا ةديدشلا ينضح

 ١ ةليبنلا

 قىرغش دحا يت أ ىتلاو يو 000 4ر5 7-1-2 ىدحا

 ىثمعالا ل 0 نضكحلا ن هل دكر خحالا وفرك اهجرف

 لا داأ: ذأ صوب ة ه.كنار 5

 رد
 نص“ ا يش ا

 ةماهلل نيطلا ند ةلو عملا اح ور |١ ةعضنلا ةنضخلاو

 0 اهرج و ت2 ا اهوذحي الا 0

 | هر اأو. ا عجو ب رضو طرض 0 0 ا

 َضرالا هبو٠ ةطوسب» مدوب هرإغ برض انالفو .اعياج

 نع هبو٠ 2 اهديبزب ؛ ردقلاو 4 كر ها ا

 هطقلا + رع ع ًاطَحخ 03 0 و.ةعفد 5

 يطل :طحو . لاجرلا نءللا را هيطتلا + ب

 ٠ 0 بقلو .ريصنلا 1 ةكيادجلا* ”عابتاي
 ريصألا ا ىلا «وتءامدل هب بق ل ءاشلا ّيسبعلا

 ميظعلا ا ١/ + ةينمشل ا ةضيرعلا زنعلا نم ةئلطسلا

 لبالاو م :غلا نم ني ا 6 ١لب#كلاو

 أ |اننو .رخآلا نم 1 5 ؛دنو اهيفاذ دحأ يتلا ءانقلاو



 رضخف

 ةقانلا -- ءاملا 5 1 واظح نوررخ# هيسا رضتعأأ[

 ع 2 00 ميم 153 ئواضيبلا ل 6 ةئم اًظحأ | 1

 هيلا موسم هللا ن ا 3 مييمنل باطخ مخبأ

 نيلفاعلا روكذلا ةعاجم ةصنخلا ريما ريمضلا قاب مهيبأ |
 اكرشأ ىتح ابيل 2 ءاغل ىلع ينجم م :م ويرف ةفانلا 3 نا عمأ

 يفك شا 0 نيللا 5 عب 0 م صل 8 ف قا

 رضت#م توللا نواوغب هرضغ نا نآو ةقآل ظ
 لوق ؛«لاعو . هديدشلاو كاد /”اريثكلا راضخإو هم

 اًراطخ ا ةيعاماو راض ا ترك دق 4

 0 ا اكبرعلاريضاعشةنموأ

 ' سرشل اي نيوماقلا ل لال .ةيدرةغل 00 0 |
-ٍ 5 

 معاو ا ةفيعض 0 راض إو يا 2

 :ءطخو ا 1 دال ا ىلا 2 5

 ٍه رحل يف

 اكاذا رضا نسح القل ايو. دهشلاو
 ةتلكو رضع يأ ورضا كلذ ناكو٠ ردع بئاغلا|

 . لعاف مسا ا

 دو مشنأ

 لولا اكرو هي الأ موقلأو هردص 1 ا 42

 5 د ندم“ ن 2

 ل رديشمب يأ ن نا رضا

 ءيتادلا رح 2

2 

 ضح نم لوعفم|
 هل

 |١ رض ةفالأ ريتك ىأ 0 وعر

2 1 
 كلا ريض او ٠ نمل 3 ةروضحلافكو» |
 ا 5

 6 ةرح هذهو ررصخ . رف 6 لافي. هديدشلاو ودع

 اال ملم .راطعم ةأ ةار 0 3 0

54 

 وأم 1 0 لا دولملا

 7 | عزتأو د هالك 0 ل لل م

 9 06 وجر ضل .ةيدرضحلا < ر ض ح ةيس

 ١ + كا ١ ضار تخل 1 3 لاشي ةكدلاو 2 ١

0 

 ا 000 ءالقعلا تامل 2 ا مو رع ةقادللا | ْ

 ا طق

 ا ا ا يا
 مسا روضحلاو ٠ عينش ادا ف داضاا ضب 7 فل رض * لوثثأ| '

 | رد تودرضح ع ةطاخ < 2 .ثلام .اهريتوت دش سول 1

 م
 سل © ع عا © نو هع 3

 ىغيتحو 0 1-0-1

 هيلع هد حا 37 ع 4 لعج ب 1 07 ةشح
 3 ع

 ضاحو .ةغلامإل ديدشتلاو هيلع ةثعبو ةضح اضيضخن

 قدا ءارضتبا اضاصنحا ةيشن ضنحإو ل
 رقوحو را 0 ف تدر كي ناو ل

 0 م 0 . كلا لب

 ةدنع ام 5 0 يفخ اا صد وهو + ىلا 1

 , ل

 هت ةراصعل يق 35٠ 10 ا هلل أنيو نالود نتكحأ !ةراصع ٠.١

 تأبن 0 جَرهزاينلا ةراصع ردو يدنع
 ازاي مس روصللا ماع لش ا 001

 هداف اهم لاي كيلا و رايلا]ىضوضخلا *« لبا

 ُةرارفلا ضد. 0 ١ 5 ةاضوضلا < فعن ىلا

 ضيضح او .ضضحو ةضح اج لبا لسا لا

 ةكرتشم ةطقن قو جوالل ةلباقم ةطقن وه ةّيرطا لهادنع
 ضرضمماو ١ نيلنلا نم نع ا نيعسأ مي أم ناب د

 يرعقم نبب ةكرتشللا ةطقنلا وهربدملا ضيضحو لثملا

 ضيضخ او رب ا ضيضحملاو . ريدملاو دراطع لثم

 .لماكاو ري ذللا يرعقم نيب ةكرتشملا 0 احلا

 ةيئراا ةورذلل ةلباقم قطقن ىلع ايل ضيصخ

 . ديلا كلم ةضيب م ىطسولا ةورذلل ةاباقمرةطقن ىلع 2و

 ١/ قالي | د

 كرلظ 0 لها كنعو 2 2 0 ٠

 يلطلا شن ال ع عإونأ نم وهو _جاعزإو من ثم ءي 0

 رعاشلا كوك تايلاكا ْ أ وألم 0

 كلاس ا
 أه ةاهاج رعمتك نأ

 0 الا ادق اثراء لولا هل لمتست دقو

 هلم .كل درع دلع دح د تقدحالولو كيك

 يلعت /

 ةروس ٍقو٠ . ادهش ةعبراب ها 4لءاو ةاجالول 00 ا 0 خر 1 ا ءاحاب مي مرص

03 

 | 6 دب كلي يا يي تيضلو ىدصح هيلا تلح رخال وألا

 1 ا تا
 |مونلا نضاحتو ٠ ةبيحاص انعم لك صح ةضاخم ارع ديز

 هيي 351- 5 0 1 5-7 ١

 | ى و ىنلرع ةنم ضضحلاو .يش يا ضخ الو صضضح

 | 2 دو لغلفل ١ هيبش 6 و 0 < :ناصغا اط ةككئاش



 ةبهذو 3 هذهل انيفسايثلا لع 2ع بالام عرضت 0 ةيراجلا هوب قدك ناسف عم ذل اروع
 2 ينال خلو و لولا ةيمضلاب 0 1 5 اهجو يف يذلا اهقولخ با اهراضح

 0 اهوبرعاف يناثلا ىلا لوالا ةفاضا !وزاجأو ٠ . ترون ةراضما#لبالل أ دراضحماو: .ريس ةدو>و وق كثععوح

 ضنخو ردصلا 34 رو هر ضح هذه لاقيف 00 3 هو. .ةيدابلا فالخور ضخما يف ةماقالاو رم < 5 ردصل

 ا مارو ضر؛ | ماس خل بو . م انّونمرجعل زجارلا لوق
 لوف هيلع 2-5 ل أعنسالا 2 رطل روبدللا ىق 8 0 راضحملاو ودبلا نيز تنب ظ

 رعاشلا هرأل م 0 كر يلا

 ا او تولت هراج اي يمساف ينعا كاي

 ايإ ىدتها ثومرضح لعاب ع 3و لاب ةراضيحلا لها نم الف لاقي ٠ ةراضعما كلذكو

 انلاقاك ةزبدرولا قم اًمطتقم عرضح اهبلا ةبّسنلإو 2 رضحلا * ى ةرثلاو ندلملا لها نم يا رسكلاو
 .سيفلا دبعو سمث دبع ىلا ةبسلا يف وسبع يتسع | رضُلاو.اهتوفو ةنأللا يف ةمحشو ليفطنلوةرماو لجرلا
 ىلع |هتارجإو ةانبلا ىلع هارلا فب تومّريِضح روغصنلاو | بَجلإو ةيدابلا فالخرضحلإو .روودَع يف سرفلا عافترا
 لنو . ةهراضح عجلإو . بارعالا ىلع لاول 0 كيسا ورضحي ةتلعف لوقت . ةانفلإو برقلاو
 0 0 :ةومرضح نالعن حو عل ٠ 00 ىح ةفقلإ ماعط نيب ىذدلار هلو .هئانفو

 *نورضأ> ياروضح ”موقل اني .رضاح معو ردصت .يرضحو ذل عصي ال وارفسلا ديربال يأ ردح لجرو

 ىا ةسفلا مس مونلا ةءامجو رمل | عضوم ه ةريضحم ا لجرلاو * هرضخ قىح سال ماعط نيتي يذلا ا

 م يع م يرعب نقلا ع ١ ةعستلا وا ا هج يناعملاو ل امل رضا يأ هقنلاو نأ كلاوذ

 اامواابعد 0 اهدال 1 0 يق موألا ىلع ء لخادلا يا لغاؤلا لجرلا ا ظ

 ا .ىذنلاو ديل | نم ىلل ا قو ةداملا نم حرجا ُُك 3 ةردابملا اهريغو قولا نم 1 ارضا 27 مار ارشو مىهاعط ا

 ةريضخحماو رتاظ رع جاجرس اهلا تار اغ ةانفلاو برلاو بنوا اطل 3 برشلاو لكألا ُْ

 ظ ةدضاخلا *سانلا أبيف عيلج دلبلا ُِ -- ةماعلا دنع بيطلا يأ لوذ ةنمو٠ ةةنعلا فالخو

 ا نم مرض امب ةبحاص دحاولا بميت نا مونلا نيب أم يف ُث ابن ا نتدخل قال ا

 | | باجل عقر لبق ةيكرلا نيكلاسلا دنع تو . باوهلا| “وبيع ةرح يف بدكم

 | | لعو ٠ سانلل ةسل اجْنا نسح يا ةرضاحلا ندح ٌنالفو | ثرضحب تسلج لوف لجرأ | روضح ناكم اضبأ ةرضح او |
 || كنتم مع فو رشع ينثالا بدالا نونف نم ةرضاحلا | . ةيدابلا فالخو هيف اوم ىلا ناحملا كج أ

 ||. عيدبلاو .نايبلإو . يناعملاو .وخل او . فرصلإو . ةغللا | تاع اك بانجملا ل اعتسا ةرضحلا نواوعتسي نود
 1 ءاشنأو .رعشلا ضرقو. طخ ) 0 ١ قأو لاو. ضورعلاو برقلاو بنا ةرضحم او 0 ةرضكماو ٠ هيأب 3-6

 ظ ع تالهغشم نم يثو خجيراوتلاو' . بطنملا او لئاسرلا | * رت رك اذا ةردضمملا نسح ٌنالف لاو هان يأ
 ظ ١' الا الطر و رتل يناب يذلا رضنحملاو . ةرضاحللا مك ضل د سودا فالخ طيسردحلاو ب

 ظ رعاشلا لوف هيلعو | ندع 0 ةريغص ةدلب ميلا مو توم هردضح بس 2

 | ةرضتو داب نيب ١ يفادوبا اهندلا انآ يبق ًاذحإو تالي“ نم ةكرم فو .ةليبقو
 مت و هكا ةروس يس ا 0 ممارس ابارك تونو واتم" نبع 04 - 1 دوا هرطو ظ

 د مع ع وع عسب ممم ح2

0 

4. 



 رضح

 داكام ةنطب لخدا ةيضح 2 . ةقرغ هامل يف «ينلإو 4 برك "1

 ضحلا نم اًدوخأم ,ادتبملا مالكلا يف عيوضتلا هبش وهوأ
 بهلاو ضرالا ىلع طسبنا لج رلا جت 6 إو . ةيحانلا ىنعبأ

 بلي , يا جضحن" يضحي نأ 00 ١ نأ

 جراخلا ربغلا سونا جاضحلا * ىغنيو ظيغلا د

 بام عش “| دبع وبيعش ىلا دننسملا ”قرلا جاضحاو . نط

 . ع ضار ةيحانلا و 00 ليال ضايحأأ ُذ

 تقبأ يا ايضاح يح ضودحلا يفت رأسأف رجارلا لال

 .قيرطلا نع دئاحلا جاضحلا #2 جاضحأ جلا نمي

 حاضت زال كروق م ضحلأإ

 داضلا فو كاحلا رسكب ريضحلا+ هلام ةانالاروتح ١
 ا عساولاو ١ بطولاو ةعساولان طبلاو .ظعلا |

 تفتناف كلا تبرشو ضملا ت 9 لباوأ ١
 كلذ هن مول 4 0 اهرصأ .
|| 

1 
 ا[

 ى
 ا

 ٠

 ملا يلغي يناجلا جامو ريضحما
5 

 تبن ضخ عملا

 نس عصا 0

 ا

| 

 هر نيا 0

 0 رض لجرلا َر رضحا

 ال  اًرضاح ةلعج ةرضح

1 

 تّرضح انتاجاح اذا انانج نم أم ١

 فلو 6 5 ةلياع انا 000 ادم (ينح من يت

 (نينزو نم اير نوكيف) مضلأب ؛رضحي لوفي ماكو لاف

 عراضملانوك دار ؛رإعو رصتكرم هج م هما لبق هب .لامو هيف رصق مالكلا صح د ةنم قشدبأ

 مضل ابدئيق ةناف ةرالا كح 1 فالح اي ةمو اموهضم

 |ماقا .ةراضح نالف رضحو .اعيج ورسكو يضاملا نأ عم

 نا بر كب ذوعإو نينمإلللا ةروس فو حلا ُِ
 1 م 9 . 5 و

 ٌّي 2 اوموحي ليقو هوس يفوبيصي يا ليق نورضحي
 هرضحإو . ارضاح ةلعج ٌهرضح » ل |وحالا نم ءيشأ| ىف
 ةنمو. 6 مايا ةرضح | لاقبو .كلذك |.

 ُسسرفلا رضحإو .<شل !نسفنالا ترضحأو ءاسلا ةروس يف

 2 7 ا يمال 2 01
 | ةرضامم هرضاحو. ةدهرش 20 ُِق عفترا

 مس سويوس عجول عل
 | هقح ىلع لجرلاو .ارضاح هب ءاج باوجاو ١ ةدنع اج
 رضتحاو لجرلا رو . دينه ذم هيلع اكن هلع

 | ريغتحاو . ةرضح عب ةرضتحأو هرضحتو .رضح ىعب
 | مير يا رضنخم وهف ثوملا هرضح لوهجلا ىلع 0
 1 ف نايا يطل ]ذأ و مرر . توملا نم

 كر ارضاح ةلعج «يثلا رضتسإو . ربنلا يف أ جروب 0 ٍُط وأو نجح ب ب نواوذي رغل ىف

 ٌدض رضاحلا *ر ضحي هاعج يا ٌهانعا سرالاو :ةروصحلا ,لصابا ءاذلرب تارك اذاف عما هيمو ةلعل عت

 ا 0 نو تلا محل جبنئاغلا لبالا ةرييضحلا د« ركن ثوب يس اذار محا يساولاق اك

 يدابلا فالخ ضبا رضاحلإو .ةرفكو رفاكلثم ةرضحو | ةيض يا رووح رض * !رثكل يارلا ىلع ة ةقرذتملا

 رماس لاقي اك عج وهو ط ٌرضاح لاقي مظعلا حلاو
 يا انك عضوم رضاح ةرالفو . جا "يود هلل
 اذا ٌراَضَح موف الهو ضاحكا ىلع ايو .كب يقم

 ايل اولا هيرضاحنإ نواعتسينودوملاو .ه| اورضح

 ثوم ةرضأدحلا * لاحت ىنعمب ةنولعتسي نويفيرصتلاو ٠ باغ دض ةراضحو

 ٠ تيرلاو ىرتلاو ناملا شو ةيدابلا فالخو رضاحلا| تراككا رضخو . خعتم“
 رضاو>وذ ٌسعو .رضإوح ج ليفلا نذا ضبا ةرضاحاو | كحو ٠ ىنا هبلاو 3 يكرع لا
 |يا ناجتاو وأ لبالا نم ريحا راضتما * ناذآ وذ يا| يضانلا تررفح لاقي . هبف ةغل رسكلاب ل
 | راضحو .ةاوس عمجلاو دحاولاو  اط دحإو ال اهنم ضيبلا | هذه ىلع ريرجل ؛لكعلا ناورشوبا اندشنإو لاق .ةرسأ|

 | نامت اهو. نافلمت نزولاو راضح لافي. مغ ماطتك

 راس و. هبشلل ليم ابا فلج لبس لوق ناعللطب

2-1 
 7 لق هن



 ةنيصح” عر 4 0 0 ١ نإ صحا ا ةناصحا ا هتسايكب

 ىلا 6 2 اهلك ناعم ىلع عب ناصحإلا #3 كك يل

 ناصحإلا لبقو .ةنم عنمو ةيثلا ىكناوهو ٠ دحإو ىنعم
 لفذعلا ىدكو ماللسالا ىعمي ل اعيسالا اقل د 9 عنملا

 0 د َ ؛اصالا قعنو جوزتلا قعيو و قىعثوأ/

 قدم أوه ناصحإلا *يناجر ف 55 ا ل اق. هئنلا ىعيو

 ى ١ ةريصإللا رونب يو ةرضح ةدهاشم ىلع هي دوبعلاب ْ

 8 0 وف هيتدنص نعل هنانصب 1 وصوم قدما ةبذ هر

 نا (١ كانتلا قصطإو ل اعتلا ةنصحألاو, هَ ا
 ىه دج م فيثعلا لاجرلا نم نصحلاو» . لس

 يا لأ دوق نم هلْ كن عفم وهف لعفأ ىلع هاج ام دحا

 نم ةنيصحْاو ةمضحلاو .ةاقلا ركب جام سايلاو سلك
 ع زار الكب 0 أقو. ةجوزتملا وأة 07 ةعلأ ءاسنلا

 رعاشلا |[
 يتوصح ذا هنأ فاك لأ

 3 نك

 د ذأو بنذ الب ىنَد

 نانا 8 ضقلاو رز مايتصل كامام تراك
 الاب برع (ضلب ) ادهح ردع انج

 ا هب اصح تدون لوهجلا ىلع لجرلا يصحو
 ىصحاإو :ءاقو ةيصخ ه اصح لوبلا قيرط ف تضرتعاف
 نم ثيدحلا ينو ؛اًتعوا ةظذحوا هَّدع ةاصحإ هيثلا
 | صو :انابإو الع أبظدش نم يا ةنج ملا لخد اهاصحا
 ذا ىا ددعلاو ةراجحاراغض ىصدلا * 1 ام لا

 يف ةناهكلا ل اعآ م لع ىحلا ٌقْرطَو .ةنم زيثكلا
 تايصخح َج ةرا اراغصل صا ةلحاو ةأصخملا روتتلا

 ةاصخمسإو.داصلا ةردكل اءابنا اجلا رسكب يصحو وصحو

4. 

 دا اقبل هيك قيما او ندا

 ظ ىد كلمني روثو رس كوه ةنانلا ِف 1 - م ا

 برضو

 كدالف ل اني.يأرلاو لقعلا اضيا ةاصخ
 دعم نب بمكل اق ٠ يأرو لفعوذ كسا ٍزاَصَح وذ
 , ةيوتعلا

 هنآ ةراخل ا نشل لع معأو

 ل و
 هل نكت لل ام ءرملا ناسل نأو

 ليدل هناروع لع ةاصح
 لقملا نالوصحا نم ةقاقتشا ليق .لذع هل نكي ل ام يا
 ٠ تاموهملا لد هب قاطي و ظنح هيل يصحب يذلا وه

 ابنواعتسي امو برعلا دنع املا شب اضف
 ا هلل كلتا هانز حاولو ةلاؤرلا قع
 ةيملا * عي ب يف ةاصخملا عيبو . كلسملا ةرأف يف دجوت
 ىصحما ةريثكوا ىصح تاذ ةاصعم ضرا *لنعلا رفإولا

 أبل اهفف وا اهدقوا اح نارا 2
 أ كضحا رادلا ا ضحا * ٌدعتم زال. ال .تبهلا يا تضخ

 ل : 0و

 | حاولا هيضحلا 0-25 ضنا اًهأعَتحإَو ربغال تفل با ةنصخم ةجوزتتمز رأرما لكو ا
 0 يا هيفح ضربا ل اني . ضايبلا اديدشلا لوق هيمو“ ةعنم ( يود ) او 0 0 أصح

 رادلأ 4 هي ا د 1 ةاضخأو

 اظن 53 لكنا + بض# ا ع

 نده 0 ”قارالاو ٠ بطحما كاهن ىلا 0 مالو

 0 5 قا و9 6 3
 ا! | ضخ يع رانلاو ارجع | ةركبلا نم لبح

 ظ ل «بيرق نزح قيرط يف ذخا لجرلا ب بضحتو

 مرا انبمييا ارا زرخلا اهنكداوا بخ ركيو
 ّْ ل ل 0 . بأ نحا جامضإو سونلا توص بضالاو

 ا اضع لبقو. 5 دقو 0 يلا 0

 ىنعالا 1 نأ اا اي
 ابضحم انبرح يف كن الف

 ابوعش قش ك ٍكنوق لمت
 | هيدا صصاوأ قع 0 5 17 ْز 0 شخ كك -راضو

 د كك
 : جس مص موس رج دعت صحم
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 لبقم نبا لاق 7 در ا ليصحتل او .مولعلا ليص# ةيس هل اعتسا بلغ ةكل ءيثأ |

 مصختلا م ناديعل دم يي ةعددا ا و مسالا 8 ليصخ وهز زاخلإلا يل ةيعتلا لها ديد ْ

 .| نانالا ةامضتحلا + طاّرضلا رم املا + طارضلا ماّصحملا | ىلا هب ىدتب اب هيلا اًرومرم ةرابعلا ظانلا .ن+ دوصتملا| |
 ظ :رانغصلاى دما مم | 27 طورضلا موصخا ا ةفاضالا هياعركتي الف ىنعملا تانفيف 2 اجد ايها هر هطابن ع ||

 1010 دندن ع 1 | داع ع مسا يف ايم موضع كدت عماسلا ا

 ىف 2 9 نصح نحو ناكل نس نصح ةقرو تانيا. او نسدحو نا

 ان ل نص | تسيل  ةريسصسلا | ساس لاك و يلو فطعو

 اط وح ىف ةب ةيثلاو ٠ انيد> ةلقح ناكل نب نصح *«اناصخ ةلئاش حالملا لكل ديزت

 ىأ 00 5 ارملأ تنصحأو ٠ ا ابصع 0 ارملا ليلا هتافنص تص 5 د 5 8 ِ 5

 | لدا نصحاو ةنصمتو ةنصحم يف تلمحوا تجّزت |امنا كلذو دع ةظنل هي ةعفاو ام ةظفل نوكت نا دارا[
 رعاشلا ل اق ءاهجكز ةارملأو هن صح ناكملا ثالفو ٠ جورت | كلذ نم* لصف لاادلاو نيعلا نيب اهيعوقوب نوكيأ |
 مدع نم م :دحا نع ةرابع نييقطنملا دنع اضيا ليصمتل او. ٠ ىر* اكداعأ |

 هدكَوْلا مارقلا ل اعفا كلت د يبا هب ملا يثو ةلّصع ةّيضنلا لمجأ |
 تس ُ م نع 2 اذاف ٌِرَقو٠ 0 اهرخقز يا اجراخ كاملا نوكي ناب يكل اطوخمو اهعوضوم أ

 ْ 0 ةصعلجرلا ”جاوزلان. هحاو. نجود زياةلعاف 3 0 ٠ ثناك أو « اعيج لوهإو ندا يوم نع ا ا

 نامل ا ناطر سرا معو امال ض5 را ل ا زانلونك ْ
 تناك 5 ا ع هيسفحل ليا ليلا نيصقلل او ادرس اضيف هلك دا لكنوكأ كلذ تيب ١

 5 ارم ل 5 ٠ ةج 5 وزملا اوأ ةفيفعلا أ ارملأ نصاخلا 7# انام ةيل اسلا يسن ٠١ ةبجوملاب ةاضخا م صّصخ أع رو ا ١

 .تانصاحو نداو>ج قكصاخا ف و ةنصاخلا#نصأح | س 2 تادلا 0 هل ءزجال ام طب ديلا نال ها هد ٍ

 ١ كا كلا نصاوح وسن. لاةي.ىلابحتا“نضاوجاو | لاجتزلا مناخ يل ااا داسخلا ا
 11 يل محم ارنا لاق نصا ناحل رعاشلا لوق ةنعو.١ ملا /
 : ْر دلا اهيا ناصح او ٠ تاناصحو 0 َج ةجوزتم ا 2 ”هازج العر ل ا 1

 ص رق دام 5 ونضملا مركلا ىاوددلل الخ ناصاكاو تيت : رتاصخم ىلع ا

 ناصح يس . هنا لاقيو» نصح اهي نيصلا يد ةراصح .ةرتو نتسملاب بارت لش يتلا هارللا اني ةايمحلاو
 ا لق 0 وأ 4 !رإ ند هرهيظ كينالاطإب . لي اك هنر« لبق نرم ةلفسأ جري نم لصوصخملا 1

 نمر كذ لكم مم ىجح كلذ باك مر رعرك ىلع كر ب |يضانلإو نسا دلا ليصخت ىلع ماما ةذذاي ب لوصحلاوأ

 | د تاني ناصحلا | دع هن محا او نصح جاناصح ليلا هءالكلوصحم اذهل اقب 4 ةنمو لدا كل حتلعأ | |

 نوصحج هفوج ىلا لصوي ال ا مم ناكم لكن صحا م ا 0 ه وق ُِ املعافلا مسأ عقوم عقو ةلصاف يلإ|

 قو لالهاو حالسلا ضيا نصت أو. . ةنصحو نايت هلم اذا قي دئ ادا لسا فا ن هل 7 ىعكرر يخفم ميا

 نصح او: بلعتلا نيصحاوبا د. كالطإو يدابازورينلا جن بارتلا بلصتلا
 ”انينلا نم دانصيلا + ةيبرلا نم نص ايدال ةكعلا ةنلتم اهيا تارتلا راسيلا

 |نيسحأ 1 ف نا ا #2 ةنصاخلا *«سرالاب صاخوأق نتاج معقب 0 مح ا

 م تحاحس تيستخمم

0 
 . هال - 8-0 عه



 تادج

 نكرم 5 صصحلا*سارلار 3 هاف صصخلاو :صوصحجأ

 ب 2 ال هأ 7 هلأ 19 صح 0 م

3 1 
 ةيفاص يا ةاّصح رو . ةموكشم يا ةاصح ةأرمإو|

 6 نم 0 ليو بيصلا ةصولا ا ٍرابغ 0 ا

 قلطت ال صولا تايلكلا ل١ ف نا ١ صصخح 2 ىلا

 لص يذلا هي 0 6 درذلا ّع ع الا فراعتملا هل |

 الو نيتي ىلا ةناضالإ عم لكلا رولا ذخا ر
 لعقلطُتا
 لياق 2 صيصح 2 رد 5 ممددَع يأ اذكمصيصح ْ

 ل ع + وعلا صيصخملا ا «قينحلا د ردا

 ام ةصيصخملا *صوص## يا صيصخرعشو . ةنثلا رعشأ
 ىلصتو ةسمث علطت 7 وب نس < س رذلا 56 قوف ا

 رص لبتبو مووشملاو هيف رثا ال ةفيسو. لا ا

 > موق ةنمو ٠ برعلا دالب يس ءالا ةدوج

 ييرحبلا هد ةّرم نب ورمع هَل اق نم ل وا لثم 125 ّصحالاوأ

 ل
 اقف هسار ىلع فقوو ضرالا ىلع داقلاف ظ
 هدفا اًعيبْش تثزو اج ل أئف 2 ةبرشإ ينذغا قرغ عاب

 ا دفا د دكا 22 الغم هل وذ بهذف هباء زوجا م

 3 ىلعتلا ة ةعير انكر 8 10 كَ و

 22 م

 - ل
 6 نم برتلاب ام مر 5 هيلا ند سا

 ذك : كسار ا لق يي ١ صصخلا نيب صح ا

 ناصحألاو ٠ حان | شبر ليلق يا حانجملا صحا ٌرئاط
 .اهريخ قالك ديما ةينلا ىلع

 ديم

 3 ع

 0 1 تنص فتاصحو ١ تر 00 صل
 ان -

 كايف رم ا سر كرا هيما ل

 رظحب تذادن وف ةقطاوه وا. رو دع يف ةبصخل ريش

 الا دع قماح 8 3 ”عيرس كلذ د عم وهو

 كسا هىثلا فصسإو . ةلمف مج تا
 2 عامبجا كاع سوو قاض 2 رثلاو ل ا هيلع نامزلاو

 راقص رون اعط 0 انين .نسرالا برخلا فسم ظ

 رورملا عيرسلا فاصخملاو او فصخملاو ذل 5 راو لا ةبحلو .وذلاو نوما نم 0 ةملعنلا

 لضح

 ةرانملا ةكضصحملا
 تبثو يتب الوصحمو الوصح لصمي هيثلا لدح

 . عقو انك هبلءو هل لصحو ٠ هاوس
 .”كلموةزرحاءوثلا لد لّصحو .دجو انك ةدنع لّصحو
 ىا لضامملا يف ةعبج الصح ةلصح هريغو كيلا لّصحو
 ىصحلا عقو الصح لّصحي وصلا لمحو اذ 7 اه
 *اهفوج يف يتبف صحم اوا ب ارتلا تلكأ 5 نادلاو . هييثنأ يف

 | دان ١ اعفحتا اطواق انط لخخل !”لّصح

 نيتلإو . هلوص# ىلا هدر مالكا لّصحو . لسحب
 تاي دل ارنا فو "هلك صخب معلا ا هيثلاو“ ها

 ىأ فد 0 عج يارودصلا يس ام لّصحو
 سرح 2

 لصحتو. لاح مخ 00 زراف نو 06

- 

 و بهذو د

 هيد هو ٠ تبثو عع 2 هيشلا أ

 أم ءيش : لكن م لصاخملا 0

 0 0 لعب لص م ش نيبساحلا 2-5 ا هاوس

 3 اا انكلا
 ْ ةنمو نزخلا ١ لصاخاو ٠ لصاوح 3 ترضلاو قيرتلاو

 ْ ليف 8 راج امام هيف عم 0 وهو اليا نايذط لصاح

 | ةطملا 7 ريعشلا ن 2 سس 0 5 ل !اسحلا أو ه4 املك ٠١ م

 0 او 2 0 0 6 اذا ُ
 1 8 هيب يؤلف 00 نم

 ظ ب .”رفصأ اذا 1 جرح دن و دع اذا 0 ةقي 1 1 و

 كو لدح صدم لصتلاو || تحي رعاغلا لاق لّصح

 ليصحملا 3 لصحة ةدحأ ف ةلاملا *«لصحلاو ل

 ليصتل ا كعل ىثمي ا ليصل | نم 7 اماما *«تانن

0 

 ٠ ضايق هسا اذك ةلعسلا ْ

 ام بهذو ثرثو 5

 ْ عيبج أو كاوبع ىضنلأو تايصنخ 3

 أ | كليصحت نم يم ام يا كتليصح ام ل اةي.زييمتلا يا

 ثرال كلذب لئاصتا باتكيسو ليق .لئاصح 4

 ةلصوخملا *« ليلذملا تاف ام ديف لصح هنا عز ةبحاص
 - هس

 ]يصب ا مناخ ذابلا] د ل صو حيف غ اوخأو

 ا ايكو .اًتلطم 0 عم ماعلا فرعلا يف فور 2 م

 لكل يصح كل ماع 0 صل ا نم يدنجرإلا يام
 م1 لكلا متل فيم .تنحا د« داب كك شرف 3 هنأ

 ا
ِ 

 ١

 ا
 ا

ْ 
|| 

ٍ 
 ا



 نوي ا هي

 روع

 1 موتكلاو ء ع وثلا نع هر 5 يأ | أو بوك كلوا

 .ةديما كف ا لكوسفت ُُث 3 ةنالنانعملا ان وب ا و أ

 تلكب اقذصم ىدب كرشي هللا نا نارع 16 ةروه قوأ|

 : | نشلاّن شح قال ابمئيالثق:اًروصخو اذيشو هلال
 ةرابلاوردصلا قيضلا ريصتما *يالملاو تاوهشلا نع

 ةمحلوا اهنطب ةيحان ىلا ةّبادلا بنجع دنع قرعو
 عالضالا رطتَمو قانصلا نبب يتا١ ةبصعلا وا كلذك
 0 ل ككاو 2ك

 مناك باق را 52 خ_ماق و

 ٌمايق روصتحلا باب ىدل دنج
 1 ها رو د نجت | ضيا ريخلاو

 كا مرسم 2 ببر بد دج يهبع نيج دع تس نيجتسو ختي 2272282 جت يطع 2

 7 : 2 3 وجب ب4

 طسبي اك ًطاسب ليقو . دابالا دبا ةنم جيورخلا لعأ||
 ةنصلاو ةالإو قيرطلاو ساجلا ضيا ريصتماو .ريصتملا| | ١

 7-00 ةرصحأ ج ضرالا هجوو مريغو سانلا نم 1

 برشي ال يذلإو ليل إو ءابناج وا فيسلا دنرفوأ |
 كفوخزم ةوثو ميلا عينج نم جا أم لكو الذم بارشلا ا
 ىذو .هنسمل *نخام بولفلا تذخارشت اذا ىشوم| |

 0 اريصح هل ناك ةلألا ديع نب كلملا كيع لا ريصلا

ٍ - - 

 ةنلخ رخالاو هب 1 نوب اهدحا - ناروقم جليرج نما |
 ه-_-_ 58 : 1 ١

 ةكال ا 0 و رمل | عض ومو 4 01 ةريصقلا أ

 .رئاصح ج رمش اذا اهارت سرالا بنج يس ةضرتعلل]|
2 

 ةمرعو ئراوب ف قو يف محملا ا ا ضيا ارئاصاوأ|

 2 ع أ لك نم عنملار اصحإلا كز 7

 أت مامت ىلا لا لوغو اول طرا ١ ضرملا عنم

 نم عضرعو 1 فوخ نم اذا ةبايئاومتلا ا .هترعأ

 د دي | 0 0 ةالصدلا

ْ 

 ع فو ) رضا ردد .(برغنأ

 > تا[ ا كارخ
 أ_مدقم 5 00 وع 0 ةداسو ) رصخملا يدنفا|

 ا نوردقي الإ 0 ا 0 نيرفاكلل م مج انلعجو ْ

 اًضاصحار ةصحإو . اصصح مهيب ىلاملا اومستقا ةصاخم

 ظ ««عاطننا ا صح تاذ وأة ةصوصخ يأ ة ا 5 اه

 نم صم

 طقالا اهيلع فاجن ةرارشإلا (رصحلا يدنفا مصاع

 لخي إو قيضلا ا 4
 ألفا :اهريتوت ده نمونلاو هام ةيرقلا وضح

 ًاذارفلا مرصح لوقل ةماعلإو .اًديدش ةلتف لحلو : رب
 | +اقيض هع 00 || عرض + عغنل ١ نع ىصاعت

 لماع مرصمتلا لولا لجرلاو عشنا لبق ربل مرصيملا
 َى ادلا اهب 6 ص ةديدملا ّق فما رضخا ماد 8 ككتعلا

 ا ةمرصتح» هب ل |: ين

 ظ دريلا كش خرم عيال قرفشم ا م 06 5 5

 م ضف يا م ص 0 3 م رصحلا ةد>او ة 4م رصوكاو

 ينصحو٠ ةيهذاوف ةقاح 2 هع 0 صح

 دلع ءيش لك ةكفتخجتو ماا 7 تأ -_- 5 ريصتلاو ريل نم

 مت أو 0 دصم ا

 يا 1 قصخح ف 0 و5 ينباصا كيسا 1 لالا ند

 ظ يب 0 وطن و واسم تذخ اناغزإ .ىبيصل

 | صصخ :ناوجلا عني ةناينعب اذحا ريجيال يا صحي وهو
 تت و 5

 ْ ةامرغلا وأ نايرغلا ّصاحو ا و نآب اصيصخ رقالا

 | اومستفا !اضاح اوصاخو :ةلزع وزنا نعول ةييطت ةأظعا

 | ناو
 || ناك برص + بسلا ٌصخأو تلف أ ليلا 4 ةنمو ٠ عطقنا

 .رعشلا ةنم رئانتي 21د ةصاخخلا * اجت مث كالطا ىلع فرشأ | #
 . ةصخلا ل وذن ةماعلإو هاا ضار 5 هللا قلا لاقي

 دلال 7-0 كهذا ادا رعشلانصخإو .اصصح

 | طارغلاو 4 هيمن 1 00 يا 10 رص ن لا مولا

 | كغ ابن نا. برب , حصاصت هلو تقف" عقلا /ةئسو
 ]< تَرَ اولا ةليت ضيا ةماعلا هذي و هكر

 ا كعب مركلا © تح ىه ا هاا 7 بارا م

 فرد ع لوق هيموب نارف :عراا وأ سس يروا ا الك هفاطق

 0 ل
| 

 اهيفا# سصقخق 1 هدشع ةمم

 أ 0-0 طلاخ كيا انيراذا
 ع

 ةلعتست هناا ْ ٠١ ةؤرؤلا انفي نعتناو .صوصخ جا ل ول ةرصفملاو .بكريوربعبا ىلع دات ةلعراكإ

 ووو ملا 1 ك0

0 



 0 تراص هاما ا

 ارا تصطا 1

 2 2س م 2 |

 اعلاوذ رصخحأو ١ اروصح تاك ةفانلا ترصحأو

 ىلعأ |

 م 6 و ج لعاف ١ رصاملا ع اصاب دش ا صتحأو |

 استار دصتملا يف ةعلو قاوم نام نو قرد ١
 عك ر ها ا

0 

 2 كروس 3 نعل ل

 5 1 لدو داعم ثيدح و٠ ١ مولع ب عطقو ناسلل ١ ظ

 دصحألا «مخسلا دئاصحألارانلا ف مرخانم ىلع سانلا |
 شا ادّصْلإو للا نقلا ا . لدفلا ل ١ لابتلا نم

 .ةديدس يأ ارا كرو ند 0 أ

 ستد م

 نق ا رصحم رد 0 رص ةرصح طاحاو هيلع قب

 هدف 0 ٠ وريعو رش لا لو

 . وب اوطاحا نالذب مونلاو 0 ا ا

 : لاتنعا يا الصح و 4 ناكل ا ناعبلا وذ ررصحو

 لابو. هيد قاع اًرصح رص لجرلا ٌرصحو ٠ هوا ا

 تّرصح وجو ايءاسلا روس ف ةيلوت ةردص رصح ا

 .قطنملا يف يع نالفو . ل لجرلا رصح و. مرودصأ
 -ا

 توصخرا >2 لع ردقي و يع ة ءارثلا ع م الاو أ

 ١ نع لجرلاو |
 ارص>رصغ ةقانلأ ترصحو٠ ةناص سلا :اهعاينا

 نرع عنتما ةارأ
 وا 2

 ند عنتمأ ل 0 ىإ ١ لاق ٠ تّرصح ىعك ا

 ُُك را ليق اذط و. ةنع 0 لاق هيد ردقي ١ يت ا
 2-2 - م م 0

 رعاشلا ل وقد 3 دل ِ رعب ةرصاعت ءادعالا أى ,رصأح 3 هاهأ طر ردصحو ةءارفلا |

 . دادمإلا منعإ ىدهنمو م6اوط ك6 >او مهلع وي 2 6

 ا
 لوبلا فرصعا ينجس لاك هي سع كيسحال |
 ىبا لاقو .يسفن رصحا يناعج يا ضرال ينرصحاوأ |
 . سيح كسا يفنرصحاو هوثلا ينرصح ةفابيفلا وربع

 | نمرسآلاك طئاغلا نمر صحا ليقو. نطب ل اقتعا يا | نا

 0 رصحلاو .لوبلا ٠
 ٠ ٠ رع

 6 لق علا قياضنو سما رصغإو .رصح

 7 8 دوم عقرب 3 الو نعا هم ا

 زغللا ىلع 5 ةدفاحانك لع ف 57 ىو لغللا ||

 9 .كل 5 4 هيلع روصو ١ راعص بست شوا اهقوفب

 جييضتلاو ديدعتلاو ديدختل او ةطاحالا

 روكذا الما | تابثاود :اترملالها ها دنعو ج٠ عنملاو سيخماو

 | رصحملاو .فرحلاو لعفلاو مسالا هي ةيلكلا ساصتاك | هد

 917 ب دقوهو لدا رفنلاب 0 و هاء اع ةيفن و

 | يا ,مركأال وخ :اعدا نوكي دقو . هللا الا هلا الون ةئيقح
 ١ ىلإ انابنالاب نيب رعانلا وه ةلنعلا ريصتشإت ؛ديز

 ا دعلا انلونك 0 م 27 و 7 2 لفعلا زوج

 ىه ٌيعوقولا رو . كلا ذك ني إو . درف مايو ”جسوز

 | بد رعلا مالك هد 2 زرقا بسس ع :وقو ن 5 ع

 | بتكلاراصغ اكل ءاجلا لحج بسب نوكي ام وه _يلدحلا
 أرصحو. كل ذكٌنعضولاو.ةدو دعملا باوبالإو لوصنلاف
 | لكلع لكلا قالطا هيف 0 يذلا وه هنائزج يف لكلا
 نايب هو 00 حام ىلع ةمدنما رص كب 77 در نم ا

 | ذلاوه هئاز ازجأ يف يف لكلأ رص>و . هءوضومو هيلا ةجاحلا

 يف عونلا را لع لكلا قالطا ىف ةصاال
 ظ نوكنع 0 ةرابع نيينطتللا بنع رعخما وا ل ضئلإو نينا

 | دب سنو ثاويح ن ناسنا لكون يرصخ < ةيضنلا

 ||ىه نييعيدبلا دنع ل اب ةفاحلاو يءزىلا رصح وداضيا

 |سنجلا ةلمعف سنجل دارفا ضعب ىلا ملكتملا دعي نا

 ىَرّولا م سصخش") يللا ترشب و

 ٠ ٌرهدلا وه 2 8 دلا ف م رادو

صا ةاداو٠ غلا هاا دنع رصخملاو
 ْ يأ :الا دزنعر 

 .ثرذنم تلا اناومن يفاناو 00 الا انه نار ون
 51 4 لات ١ هل امتعاو نطيلا ىيذ نسسامحا نردصتلاو

 |قطنلا بس علو لخيا اوردصلا
 |ليخا ا . قيضلا نم ةلصإو ةحاصنلا فالخوهو

 ربرج لاق .ّرسلل موتكلاو مالكلإو ردصلا قيضلاو
 مودم ا هايف ظلمت انئاو

 أنينض هريمأ ا كف ارصح
0 

 ْ ردصلا قوضلا سوست 7 هانت 0 51 ذا ند هبال

 |رداق وهو سلا نأبال 3 ليا>الا ةقيضلا ةقانلاو | ق

 ْ [ٌنمرايالو ّيميهعشي ال نم رم 0 عوتملا وأ اا كل اذ ىلع| رب



 ةدئأز ز اهيف نونلاو ريغصلا ا

 5ك. م

 2 هس هه

 والا نعل 000 ولا بمحو "بوصل ا

 للا نمد عاق مان جاما 1 3 1 ىعك تاكملا ا

 5: مالا خللا | هةجرخم عدلا بعشل ا وهو كي هكا ا

 538 هير < 8 ا 2 نا بصحاإو ْ

 ىلا 2 ماها تا - لك ضرعا هبحاص نع ْ

 «ةايصحماب اومارت:موقلا بصاخت و .بمحملا باطل ءارمضلا

 ريثنو بسارالا لش ةديدش "ميرو لءاف مسا بصاخملا ا

 ١ ءابصخملاب شو ءابصخخلا|
 راجل بيلا * امب رب هيسذلا تامتلإو درو
 جيشنا اهلا 1 كرب ؛ ئارانلا ف امو باطخملاو |

 ٠ هب رجح ا صحح ل 0 بصح 7 4 ا

 ىبأ لاقو . بطلا نم 0 | ئه م 3 ليقوأ |

 0 0 ١ مذر 0 ||

 ا 5 ا 0 دحأ ا ىصقح 2 ةأبصتما 3 اا ا

 ابعت و 1 ُُ جر ماب درا ةداح 000-0 0 روب 8

 يردجلا باب نم شو ابلاغ ثوصلا 3 ةدو ةمزال تح
 ةبصتما ةليلو مدا ةكرع ةبصخ اهندحإو ةراكأا
 روثبلا ةيصخملا يف ةغل ةبصخإو .قيرشتلا مايا دعب ينلآأ
 ا ةبصخإ ْف 7 5 ا ا ةدحا ىو هر وكذا

 5 لاق. ةايصخا ررثت 5-5 اخ *رو هر

 ا
 بصح ما رص لك هاب ذا

 تيل ااا افلا 3 يى ص َ قام اسما ||

 )1 ةةاحأ اذه اقرا 0 ر 0غ .صتس 1 2

 ةبنكعللا هب نم رطل ٠ ل ةرث ةيصخ ةبصخ يري را لوق 4 ةنمو٠ ٍث ل لكيف لمتسا ىدح را 1

 ةبحاص نع 0 ا اا 0 2 بوو و٠5 ماخاب

 0 ةرالف بصخحو. .اهيف بهذ ا 2 ؛ةنع ون أ

 قه لا 9 ع تح رخل وهما ىلع بصح 5 أابصح ا

5-0-8 

 اهلا قاقد قر اموهو

 نادل 8 م ليغ م كيم 5 ةنسلالا ا تامر. ١ كح 1 نع 5 ا بيضا *< ءايصحمل 1 ةزيثك طخ نفراأ

 هأ

 لوح

 | كررت كازا ُِ 7 ةنمو٠ لا نسكت تفلطو

 4 اس كيضااكا ك ارورم يث عرسا ي يا:لورق بيصحما

 5 ع راها كر نت لوعذم مسأ بصحلا

10 

 تايقوب هو هنمو٠ ريغ اضو نآب قحلا ص

 ئواض مآل أى 5 قل صقك > ..الازيزعلا 37 كا ام

 . خاخي 1 هكدا ىفلا | ذأ ريعبلا صصص >نم رةتساو تبن يأ

 نك : -

 | ةكرح ءينثلا يف <يثلاو . دينا ينمىس«ٌنالف صوصحو
 ذل ناو اب همي هدارقلاو دما ةعاقاو كش يح
 ةرذعل ابو . عرسا ينملا يفو . هيلع كإو هب ىصل انألفو

 رعاشلا ل اق.ضوبلل ههتبكر تبث سعاد 0 تر 0 ٍّ

 هاهم“ ص 0

 امم 0 55 انو

 صاوصت#ا ا هطوتساو را ىصل 3 ا

 صح 0 رفو' دس
 وفا ديب رس نأج صا

 0 كار

 ةرامجإو تاردلا
 2 هيابلاو ةعرزلا 0ع

 : تام لجرلا دصحو .لجخلاب ةعادق اًداصحو اًداصحو
 ا ص

 ١ ةلئف دعا اومن كوخ 3 ل دصحو

 هو <

 مرا نأ ناح عب زا ةطم ةعانص تكتم كك

 0 فدع عر زلا دصتحإو .ةلتف لاو. صح

 افاق دعب لو امتع هاا ةكطبلا
 *دصحا نعم ع دل ع البف لتف ياا لاو

 ثدصم داصتملا * داصحو ةدصخ جلءاف مسا دصاتلا
 21 وصخلا عر 0 مغلل 1 ب و دصتلا "لق

 2 لطم دا 3 يضل د داصحلاو

 ٠ دض#|و. 0 نم ف 0 ثابنو 000

 درو -_- 5 0

 ا ا ةركت 9 5 0 ةقيض ءادصح

 ا ةديصخلا 237 دوصخلا ك6 1 2 داما ا

 7 رز لفاساو ديصتلا

 6 ر
 ةنب مق

 | ضرأو

 ا ازد هدصخ د 01

 لبو زتولاو

 ا ةقررأ واهتم للا ع1



 رق عفوتشاو رهتا ١

 كيرلا ةهذخا ( "و "1 1 ا لجرلا

 هب كطالب امال ند دايك نزلا هل ةاقسلاو

 كب ةيذص بوذلا ىتح ا عن ناب ْنأ امدعيال الخأ

 دع ضأت 5 ةيش ذاح هل

 نحو ءانئتسا ةاناعريوتلا نم اًنالف ىتأ و٠ تعش

 . مانشاخ و ىنعب انالف ى 0 .اًنالف ام اخلاق ايدول

 ىهو.٠ : 22 6 يشاع م ص ن ع ىثامتو :مذت نالف نموأ

 | شاح اهيفل و اشاد + ةيحانلا يأ ئ تت

 ىو هرننلل أيما ١ نوكت: نو

 |اهيف زودو٠ . كلذ نع هل امر ياضقنلا نمر هااغ 5

 كاتيالم .مّدقلاك ةفاضالاو:كلل اًنئاح لايف نيوننلا
 تاجرا اغا او ىنعملا انفىلغ فلالا فذ 3 ! نئاح

 زوجت ءانفتسا نأ

 ظ
 ظ ظ

2 

 اذ سي رش وف 8 ثاح هيأ

5 
 نم ق مس! 4241

 ذأ
 ااهدحا نايذ :عم نأ د سحو

 ادا نوت نا ٍفادلاو 2 ئيأ ه

 | فرد ارد ناف ٠ 9 فرحو !انكخام ا أمعج

 7-8 مورو 0ك .ز اشاخموفلا ماق ومن اهدعب اى يهنخر

 ةدعاق لعد 4ئش وأ .لعف كر ٠اهلبق أع : قلاعل 3 اع ١ لْيق 3

/ 

| 

 ا ىّلمُم ال الاوآا ةلزنم اهخال 0 م
 علل أهرور# نعل عنلا ىن عم فرصت 4 ال وا. ءيف

 1 يدار ييارج اقتل هتاخد اهنيل

 أ
 !مودق فاقد حلا وهو + هي نامت اهردرءالا ن] خلا

 | ابعاد اديز اشاح مننا اقوحن أهدعب ّ ا ال

 ذا ايدك ابهف 95 رائسسم سب يح لعانلاو. 3 يلوخخلبا 9 كن

 لعنلار 0  ذوعب ىقو. 2 586 رش ااا 01 5 8

 ديز ممايق 7 ياادب ديز وه اشاحرت دنت هبا اع م كتم |

 انا حيا ِه هلعاف مسا ىلع دوعلو 1 هيف نيلحاملا محلا نع

 1 معلا باي/ نع موهلملا نضيعبلا:ل 1 ماك دو عاقل

 ١١ الو لد اج لعف بو. اًديز ميضعإ ذك - ل وهو

0-1 

 واذ 3 الإ وهو* انثتسالا فرح > ىنعم هن يكح ها فكصتب

|| 

| 
ْ 

1 
 0 ان 0 افماللاب ا ثاح|

 اةيصتنه“ مسأ دف

 ا
 ا . هيزنتلا 0 هأعف نم الدب عقاو ١١ ردصملا باضت# 0

 ميرنا ايم لشادقو : كل اهرانوكلا اتا+ ولا

 همس م معجم ع

0 

 ظ ن يش ا* ةتيحانو 0 2 00 انلو انجل

 نون نودب ياشاح كي ملا نيعتم 3

 أفي بصنلا نّرعتيو . ةيفرحلا نيعتتف امنع ةيلعفلا يني

 زوو . ةيلعتلا نعي كلل ذ نال ةروكذملا نودل اب يناشا>

 ٌدفتاالو .اًعيج اه صارم انملا نال كامشاخ يف نارمالا
 رعاشلالوق د ىو: اهاح ام لاني الق ةردصلل اماهيلع

 اًهيرق.افاح ام سانلا اًمأو
 الاعف ممسحا نو انإَذ

 لة زعم تاب ديتنمإو اميايق موقعي ”ةزاجأو
 ةيردصملا اماهيل تءّدنن اذإو. ةطاف اشاح امكيلا سانلا

 ةاك اشاح جاضالاة بج لاافو ايمن كيصلاقبلا

 ةكراشم نع نع ىنذا 5 هيف 1 5 عاب ءانشتسالل تلوعتسا

 لكي 5 5 ودلا تيرض كلل وك هك يف ةنم ىنشنسسملا

 "اما سابا لص ل اف قايبجم ال كلذاوا
 ا اهريغو تانكلاو تودلا بناج. ةيشاعملا «.هيزاملا قنعم

 | ةيدا> ىلع لَ امو ةلظو ةنيسانو ةّصاخو لجرلا لهو
 | شدعو ٠ ٍشاوح 2 ادانزتلاو حورغلا نم باتكلا

 'اهتقر ””رالف لوقل ةماعلا ورا نبع رب يا عنا دا يقر
 ْ الا لين تاتا
 ىهتاف ادئار نالف ادم لا باتي. نوبللا ناو ضاخلا

 00 م ىلامابئاخ م ةردق رضرا ىلا

 أ ىَتصلا + اهيصخ نع كذب نونكي اهيعارم ةرثكل لبالا
 رشركو لاو دبكن م نطبلا يف ام باج نودام

 ظ ىلا بجارعك يف ينل | فاؤما 0 تيراميسو
 ظ |جوب لا هلو ةرصاخملا ىلا عثكل و نطبلا رهاظ وا كرولا

 نباو ةيشاحلا ل ناتيشاح

 ا

 56 .نحثنالاو يشحلا ناو ا لة ايشح ققنالإو» ورد

 ظ 237 م الاول ناعو ةلصأ دسف م تينا ٠ نم يملا

 ظ م ب ىتح ولو اموكلل ينحل هنمو لوعنم مسأ م يشل

 هد اغلا حالطصا نمودو زرالاو:

 | مج عضر 1 اصح ٌىدحو يصلا 1

 ظ اهرشوا الكا د ٌدتشا ةقانلاو. يور ليا نمو .ةئطب انما

 .ةاورا 0000 00 اهريغو ةارالاب اق اهالكوا

 > دمج د هيجل حصل تصمد



 و

 و ةتالجا ىنعم ال

 ع 1 ةيلملاو | ا اقو. ماشلحال

 ن«ضابننالا ةهشحلا برغملا يف 5 و . ءايتسسالا ىنعمبال أ

 تييطلا يا لؤق ةديؤيو ةجاحا كئلطو معطملا ىف كيد دخأ

 بيغلا يق ْي سلا

6 | 

 ا ا

|1 1 

 0 نع ريغ يارب م

 ممللاب ةنم العف نسحا فيسلا
 الفأ ريغال بضخلا برعلا دنع ةشكلا نال ةيماع ٍِي

 + ةارتلاو ردا انلاو لارا همام لك رلا ما 8 اه
 ةعح و مثلا ىنعو ماغحألا 27 0 ج مثل ثلا ميش ّْ

 راك
 نبللا نام 3 ١ امتع ا 0-5 نسحب ةامملا قال

 هل عت سارتكا أ ءانسلان دحا ات هفعاو 4 هي قلو 3 .

 .ةفعاو هب ؛ قزاو حّورأت لسا رجع موون نيالا

 72 ١ لجرلا نم 0 ةعئاش هنا ةنشاخوأ / َ

 * ش ش ح هي ناةوملا * بضغ اًناننشحا َنأشحإوا |
 . دقوا شكلا 2 نبللا مسد نم زعاولأو ثدصمن ا أ

 كييك وبأ دشنأ] |

 وداّوف 0-2 د ىَرا ١ الالا 1

 اهنيفدودبب نس ال امج

 (كيسواو) او 2 > اهوشحي ان ةداسولا محا || إ

 مءاطعا ةاغاحم هاشاح * ءاشح ماناطالا امد نأ[
 ٌةليلج ءاطعا ام يا ٌءاشاحال 0 ةيئاحأ |
 ةضاتسملاو الما ١ ةدحا ءىنلا ىثدحأ ف ع ثاج 1 ظ

 |١ + اعسبل اهيو ةيفحلا تهدحإو:ناتملاب اهنا تا
 دب *سانلا نم كلل ذكو . اهيف رابكأأل لبالا راغص ةيشاخلا
 ىّتعم ديني اليذلا مالكلا لضفو ةيشاكلإو”ث دصم ودل
 ءا هب ينح امو هىثب اهريغو ةداسولا +]هو لجرلاس فت
 دنعو . لوصوملا ةلصةامنلا دنعوشحلاو. ٌيشحلا بوذل)

 برضلاو ء ءادتبالا نيب و ضورعلإو ردصلا نوب ةعقاولا||

 | ةازجالاوهوا عارصملأ مطسوالا نكرااود ليف 94 .درال |

 لولا ع لا نيب اموه ُُل 0 تزل ربظألاو ٠ تييلانمأ | ا ا ا

ٍِ 0 

3 : - 

 م هلوق يف وشحلا 1 . عارصملا نم مك
39 2. 7 ٠ 

  1ىشحك و٠ لمز»و رام ناب اموه ليوم ر داجي يو

 | 06 ثدي و ةدءاناال اع: ار 0 يناعملا اء لاع

 نلبس ا ني روهز لوكا معتم دئازلا

 ةلبق سمالإو موبلا لع كعأو
 يع دغ يئأم ع نع يننكأو

 موبلا لب الإ نوكي ١ سدالا ن نال _فح ةلبق ةلوق ناف

 ا 4 ام فالخم ة 4 !انعال نإ نيعدم ةنالو 5 ف 2 ةدئاف الف

 ىحن يف اك هيف زاجلا لاتحال يديب ةتبتك وهن نكال

 نمد ”مسق انعا ا لا دنع وشو. هن ا ا

 | ةعئاولا ةروه ف ةنهو٠ نيمز :التملا ناب عشاوا اءأأ لضازتعإلا

 ا دقو. ”مظع نولعت وأ مقل ةنإو مولا عقاومب مم 5 الف

 ةحلا انه ل الضال ضعبل لسا

 هقاوشا يف قاتشملا لذعنال
 هئافحا ُْ كانح 0 قىح

 ام لان . لغدلإووندَلا ةوئنيحلاو ةوضحلا * ةاشحأ ج
 هر

 أ رف ه'نالفو٠ اهلغدو اهودح يا هضرا ةّوشح رثكأ

 | ا ”ةامسف وشحلا

 | 0 املا * كسلا زوللاب ى ا "تا احا نم ”عون وهو

 ظ اال اكعولضلا هيلع تضنا امو ن نطيلا يفامو ةيحانلا

 ْ ا ضرأالا اي ةامعما * ما ذراكعلا نالف يفب ةوشوح

 ا جنصولا لع ها ضرا لاقي ابيف ريخال ين لل

 ك5 كسل بولا ١ وشححلا ما كسل وضحا 3” 35

 «وريغو مسجل اهلا اوبهذو رهأو اننا ارك هالك 0

 شارفلا ين
 ةماعلا عضوم ىثم ىَنا 2 اان 0 امزيغو | 31

 ةآرملا اهب م ل 3 1 :وآذ ف 3 و ا

 | ع 6-0 ص زجا ارلال اق. شامت ج ةيشعملا ىتحلاو 11 ٠

 | اهدحاو هي 8 آ يئاحلا يبمدالا اق“ يثاحلا

 ا عضاوم «لنسا املا. يش حيف هر هكذا لاو 1 0

 ظ دقو. .رعبملا باودلا نمو . جرذل لاى ا املفلا |

 ماه ذ لحم اذهو ش ش ح يف يدابا ازورينلا اهركذ ل

 مال
 قة

 ان

 ظ



 كانا سومافلا تن ضعب يفو ك اشجحلا * اكشاح اجا 1 اع ِه .«يغلا تح 1
 ! ديو يذجلا ن ب نضّرعي دوعوهو مايشلا باحكأ لاخ نمرانو ةنونج مخ ةنيع فشح - فشح

 * كاشفا ةكاشتما « عاضرلا نع ةعنمل * ةلغنل | تنّدحإو .اهبده
 ةثعبلا قون يفو ةيبغلاو ةشفحنا لئمرطملا 0 عرضلاو نااع فينا ل سب ل فهم[ أو لجرلا

 يا مكس و ها ةعارجلا ةكلاو .ديز ىلا نع| زبخملا تن ا د١ ليلنلا ها ةفاشحا * ا 500
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 كراتلا ثفاو ..دم15 تافلطم هريس كال
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 | لاكي . ةعيبطلا اى هجولا ضيا ريدا او !بكررافللا
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 90 لا" يعم م ىلا - 2

2 

 يعمم أ يلا ةأسن نيعب

 رع

 | ا ملا ريغ اك [علط 0 ؟5ِ

 ا ملطقنملال انزل ا زوسحللاو :ىقمؤةنؤ ةسنكم كةرسلاو

 اااه اهرطغف ةتقان فصيرعاشلا لاق٠ هسدلا لوط

 | | هسا فرظلا ىلع اهزطش بصن .ٌروسحم نينيعلا 85
 ْ داعش مكهوجو وأ اًواَوَف تنك اغياو ةردبلا ةرؤشا ف 15" انكوغ

 22 ١١ ةداملا ا لصحاو:ت 2 ىأ مارخلا نوما |

 ةنع هع راش يناعملا 1 و

 م ع

 سس عون مرسلا
 2ع ا

 دور.ستح

 كيما

 را دوك و | زادوؤرسل || ع

 ب

53 
 رو

 ١ ليخ يف ة
 َر

 ةيو دالإ ئوقا رهو ناحن و خلاب عع فرعي

0 
 ا
 ا

 ا

 ا
 ا

 ا
 | .رج ىلع ةلعجتمتل او. .ةكرداو ة انهو هلعاذك 4

 ا يا زا هللا بكل اظفلاجاغوز ءانلاو

 0 ب ةزبخلا تلأق 0 هوا رسل ةيحاون

 | .اهب تي كر ا ةوفرانلا ذر الؤل لع كح كد

 | نالفل حو .وربعل ىذالاب لجرلا بيست يف بريا
 ١ ب وأ نقي اس يتلا تو ل قر م 0

 - ريم -

 .هأب لاسم 0 ادا او تسرح ر يضل | عم لوغو

 عادلا لاف
 اياطملا نم قانعلا تأ الخ

 صو -

 00 كيد شو هيب قيس 2 يرثي

 شح تققر عا 5 ل تسرسحو ١ هب رس ست يا

 ا



 53 م ا 9

 را صر حاب

 ا امو بسح رد.صه يسلا

7 0 

 تاب سلات و هل

 هي بن هما دو را بلا املا فرطنمأ|

 دهلاو قرشلاو. ةعقر ا نمد هي سف لجرلا هَ هيما امم رجلا

 توب اضيا بسمو: 52 جم هئابآ ١ نم ةثري 0

 هر سس

 طفت دودعم ىف ن8مح 1 لثم لوعفم ى عع لعفو#و

 يا كلذ بسس كلع نكيل م طوق 5 ةنمو 5 ضوفنم ىنعمبأ

 هع امر اظن اكل 8 .وددعو هتافو لع
 .٠ يي 7 -, .

 *رعشلا ةرورض 2 لكل أعرو ٠ مردق يا كاقيدح ا

 ع ىأ . اإل هللاب

 ليو جتا هارب اسسحتالا وا كاك ىلا نإ الل وا لعفلا يف فرشلا وا مركلاوا نيوبلا وا لاملا
 يف 2 د نم 6 كتابا 5 ل هةساررجم ا 3 ابلاوا ءابالا ْ تباثلا فرشلاو 1 حاصلا

 1, ىلا ]كلا نم مسالاو.صربالاو رحاو ضم ؛اراصف ةترعش ال راو دم هل ةافرش هاب !ال نأ. نانوكي دقو 0
 1 م كدي لصا 2 م 5 ناك ا

 0 "ا ال فل ادا

 رجا ف تلا نفد بيتل | ** تّرركحذ دقو تب ا

 ٍِط ريمأم دنا و ٠ لعاف, مسا بمس وعاو . 52000

 لل دون و راعسالاو نيزاوملا طبض ةرظانمل يل اولا فرط
 ةيسحلاو ةبسجلاو . عينش طلغ وهو ةنيس ضن ةماعلإو
 كرما 0 . ةريغصلا ةداسولا ةبسحلاو .ناردصم

 الا دلل تروح نركلاو دسمماو
 ام كاوق ا 2

 رمال ةلمج ملل او . جوت لجرلا سح
 لونل ةماعلا 0 0 ليقو : هيلع

 سس د هناكم ىلا ي دنهيل ردو 2 ياد هيلع نيو جت ُْ يل ازك ينابسح ُِ ناكياتو؛ م م 3 0

 رعاشلا لوق يف درو دقو  ياسحيف ل اقي الو لبق +ي
 ليجر ىلبللا خب نجح تر ل

 يباح يف كي لو صخش لع
 ىعا تنا يل ايواجم لاقف

 بالكلا ساّودو متن تلقف
 ةالبلاو باذعلإو رباسيملا عجو اًنضيا ٌردصم نابسحماو |

 فو :راصتلاواراغصلا ماهسلإو دارهماو جاجتل او ٌرشلإو
 سبثلا جرا ةروس ف ةنمو: باسحلا ناسا حا 7
 + ضدقم مولغم د باسم نايرجي يا ن انس رقلادأ|

 ةريغصلاةداسولاوراغصلا م ايل نانا رمل وتنابسا |
 ةبسحلا * ةدربلاو ةباحل و ةقعاصلاو ةريغصلا ةليلإو
 باوثلاورجالاو انكم وا ةرا اف تيما قدور دصم|

 نم ةبسجملا حاوصلا يفو. بس ج باستحالا نم“ مسأو

 رمالا يف ةبسوملا نس>وهو . ةيكرلإو ةدعفلا لثم باسلا
 2يش ىا ةبسج دنع يل لوقت ٌةماعلاو .ريبدتلا نسحياأ|
 0016 هسا ةيسبلاو مدنع ةبسولاو لال

 ياهللا كببيسحو .ةابسح ج بسلا بحاص بيليطلا |
 رخل ةظفل الك وه يرابنالا نا , لاق. كلنم انا

6 

 2 لا نيا اد تتاحت لبالا رابواو..كويت مايقلل

 باه ذ سحتلا د يضني ل ”اوشلاو دارا لجراا وبال
 هس ةينلحالا 0 . ليش ةنمىقبيال ىحل ملا
 0 لاما بهاذ ةنكرتال يا

 اداسح 5 ا احل 00 ةللسلو يع دب

 ا السي وا ةيليضف وا ةيعن هللا ل هينا رابع

 )00 ال لاك مىنلا لع ةدسجو ءىثلا دج
 نجلا

 متنا 1 ا تاقف ى ران ا

 امالظ اع تلق نحلا اول اتف

 مهمل اقف ماعطلا ىلا تلفف

 اماعطلا سنالا دسحم معز .

 ىلع ينبفاع هسا كدسحا تنك نا هللا ندع لاكف

 الا ىلع ىلاعن هتازج ةيمس باب نم كلذو .دسحا

 ناف .اباذم ل لا هازجو هل وق ف اياك

 ”0 >> + ةلكاشللل اهب ىسنكلو ةئيس دعيال ةنم ةازججلا

 و: كس ىنعكب اا عاضعت مهضعل 50 مونلا دسا#ت

 لاومالا,ةرثكل سانلا ىلع بلتلا فالتخإو ديول



0 1 " 

 2252525222 2 22222 حل تحل
 0 ةفّرعت انالفو ٠ ل لحال لا ركذتسو| ظ

 ها تسع ابساحو٠ د ١ ىثتخأ ةنمو٠ مريسا ربكاوأ

 .ىهماةع لجرلا قشيخلاو .رخآلا اهدحاأ

 هةدلو تام هل انو الق بستحإو .ةدنع امربتخا انا
 اذكب تسحإومةطزتفا كل يفااريكص تانارالا ل ١

 د لوول هللا هجو هب يوني هظدتعا ةادعال

 | تبا لاق :ويلع ةركتازمالا هيلع بسحإو.ةدلو ١
 0ك سو" نمانلا هتذخاكوادلبلا بسعة لق ديردأ 0

 تمحو

 ةروبس ِ ةنمو٠ دع ىنع؟ ليقو“ نظ ىنعم؟ب تيفي تب

 رعاشلا ل وق هيلعو .بستحال ثيح نم ةقزربو قراذل

 اهتياغ ناسنالا بمستحا هند ظ
 بستم ريغ ٍرماب :اجافو

 #2 يا 0 ايمحا ءابلا ديدشتب زغملا تما

 باسجلا+ ةبسَح ج باساب ملاعلإو لءاف مسا
 مرو انكر وعاكر رلثم باسحلا ةءاهج يان ا ج 0 /

 أبلة ةروس قف ةنمو٠ فاك يا باس> »يشل 5 يناكلإوأ

 || ةمسحا نم اًيفاك يا اباسح طع كل

١ 
1 
1 

 كبر نم هازل ا
 ريثكأ 1 00 اقع 0 يسحلاق يتحئافكأ
 نم باسح يللاتا ل 5 . خلاك ند

 ا ل م ج يرك ا ب 1

 رعاشلا لوق ةنمو .ةمايقلا موب
 اًنيَسَح تلتق هَمأ وجرتا |

 رجاسحا 0 5 ةءافنش

 ةدعلا ع سو يضابر أ معلا لوصا نم باسل

 .< ”/ع وهو يرظن ناعون وهو. .اضيا

١| 
| 

 ثوبث نع هيف ثقب

 ةينانويلايف ىمملاوهو ةنع اهيلسو ددعلل هّيتاذلا ضارعالا
 ”إء وهو ”لبعو . اقلطم ددعلا هع وضومو هيما ةزالا

 تامولعملا نم ةّيددعلا تالوهجلا جارن
 *«باسحلاب اعلا ا 9
 5 وا ةراوحا يف تيملا نفدو "ماك دضصتالا .

 لعق مساال فعم مساوهو ك افك يا 0 كبسحو |

 ١ نوبستك |ونوكب مام هللا نم ضم ادبو رمل ٠ ةروس يفو |

 | يح

 ابهر

 ٠ | لاقيو . "فرد كلبسحب طوق يف هيلع ءابلا ةدابز ليلدب |

 هيف نال ةركدلل هي لجر نس“ ككل لجر اذه

 نع كل يفاكيسا كلل بسم لبق ةناكٍل عف ليوأت |
 |1؟ةردضم ةنال عمو ةينختلاو دحاولا ههق يوتسي . ريغ
 هللا دبع انه ةفرعملا ا لجر رطوق فا

  0اًفاك يا احلا ىلع كلبسح بصنتف لجر نم

 ظ ل ناكللو رحب اب ةكسم الع هلل كلا

 كئاك ىفااي كي ديز لوقن م ةفاضم روع يل ةدرف |

 ل كلذلو هيلا فاضملا ترضاف كبسح وايبسح تلق |
 رن ايل زرق 6 ةفاضإلا اقم كدر كلتا دوم

 لع ءانبلا ليم لع كلذو . ريغ سيل ديرت ريح سيلا ||
 ءانغتسالا يفالو“ مك باوجلا فرح تهبشادق اهتالئمضلا

 راقتفالاو دولا يف فرحا ِهبَّش نم اهيف ام عم اهدعب اع اهب |
 انيز نا لوقن كلذلو . اهانعم ماتا يف اهدعب ام ىلا |

 قيل هر تضيق لوقن اك ضبا ”مهل اب'ىتف اي يتحد |
 ن٠ كيرتو.وردقو وددعب يااذه بسحب انهلوةلو.ٌثيغا ||

 تاّلكلاف لافو: ةرورض اهنيكش لبقو 7 أ نيسلا |
 نر

 + يرجأ 900 يا ةيش 2 1 تاجا ىر

 ظ هيلع ءانلا لخدت دقو . ةفاضال اب في رعتلا مدع يف ريغب

 || ىنيفكي يا بسم قيادص ديز لوفن يا) ظفللا نيسحتل | *

 ا ا نكت ىلع ءلع | كلوقو ( ريغ نع

 | لوالا يف نيسلا تفي يا ) حم كتتيطعا ام كبسَحو

 | ىلعو وردق ىلع يا ريك ذ امسح (يناخلا يف اهنوكسو
 | ةيس رعشلا ةرورض يف نكسي ارو نيسلا خب وهو :هقفو |

 | يف فادخاو .را فرح عم هيف نوكي ال عضوم لك
 |بهذف .اذامب "مرد انيزو كببسح طوق يف بصنلا نا
 ظ لعق مما بسح نا ىلا ةيطع نباو ٌيرغخرلاو جا را

 ظ 57 هب كر ف اكلاو يان ةمغل اف. يكب ل نعم

 ظ بهذو 000 كاكلا ل تول طا
 ظ ىهو يبا ارعا ةمضل اف رفاك ىنعمب عمك نأ ىلا رهريخ

 أ ىادلا كساب كتب هب لوعنم اديرَو ةريخ "وارد ادني
 ىقى'ؤو

 || ١ ىهتنا ٠ هرد ىلا ظنا ترط بسح لعافو لل

1105 
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 رتل كن ومرخلا ه كلخأ مرا © رح قربا ىإ

 ا؟وربمازحو هرومزجي هذخا لاقي .ريمازح َج ىنعمو ةنز

 وريفاذحو وروفذ< ةنخا ل أقب

 ةقيم ال لمرللا
 هيف عجزا انيزح ةلعج ارحل هرم مالا هن رح
 نّرح# 58 زحراص اره نومة ال رس
 . انيزح ةلعج انالفو . ةءارفلا ة ةتوص ىقر خرافلا

 ةظيلغلا ضرالا يا نما يفراص لجرلا نزحإو

 اص نزتحاو 00 لجرلا | نز#تو . نزح انالفو
 5 :لا * عجوت ورهالو هبلع نزحت ةط .انيزح

 نم انما امدبإ اوقحتسا يذلا مجودخ لوا تا تلا ل

 نزحتاوهب امتع نمو هل ايعلجرلا ةنازحو . عايضا|ورودلا

 ضرالا نم ظظلغ اموه 0 0 فالخ نرحل * هاجال

 فالخو ل م | نحو نزح

 تنام يذلا ماعلا 7 نزلا” ماعو ٠ . نازح - سوردسلا

 نزتحلاو نحو . 4 ع بااطوباويبلا ة هجوز ةج لذ هيف

 ا ضرألا نم ةنروملا »< نيزعلا نان را »« نيزحلا

 لامجلا نم هينا + نّرح ج ظيلغلا لبجملا ةنرحإو

 اور َخ ا دالبو

 ةكيسلا ةاشلا نوزحا *«ضرالا نم نرحل يف رب يذلا |
 ضرالا ةظالغ ةنوزحلا اًريبك نزح نرسو قالا

 هلل

 .قازخو ةنزحو نازح ج نزحناوذ نيزحلا *ادشوأ
 يف توصلا قبقرت درت + دئاط نيزحملا كلامو

 نازإو ٠ . ةتوص قرب يا نيزغل ابار وها ةءارقلا | |

 باححا دنع ةنزح | ةهغنل او . نيزحلا تووزخملاو نّرْشاوأ

 زاجا ناهغصاك هل مصل وا نزحلا بلت ام يف ىتيس وللا[

 ووو
 ل بز حيي لبنتك

 ف .قز حيف ةفقنزحا

 ريطلا رجز (يسواو) !ًوزح ورحب 'يلارعالا اَرَح
 *ةعفر صخغل !بارسلاو 4 .ةصرخو هدف يثل هاا نيكو

 قلقلا وا بصتنملا يسِزوَرحْلا * ازح ىنعم ايزحت ىرحتأ

 ريكا

514 

 ْ برعلا ةمدق ةنأز

 اني بب»

 «# ىو لذ

 .|وزح وزجي ازحيف ةغل (يعااب ' أيزح يزحي ىزح

 لن | ىّرح + طّوغت قعع يزح > نوليعتسي ةماعلا ضعبو

 صفخغل !باردلإو .اهفاسو اهرجز ريطلاو . اهصرخةيزت

 . باه ةنمو . عفترإو فرشأ هازحإ +ينلا ىزحأو .ةعفر
 از ىزغو .رسع ةعلسلا هس هيلعو . هب لع ءيثلابو
 نوضغل|و ءاضعالا يف رظنب يذلا ي 7 < ىرح ىنعمب

 ظ - 2 كيسا تطبه يزاحملا ىلع ملوق ةنمو .اًهكتم
 >ةلحاولا ثابت لاب ا ىَرتلا+رودالاب
 يباع .طئاغلا اًضيا ىَرتإو .ةكرحو أر

 ْ اباسحو [ انو ل دا 1 1

 7 هيض و ةيسحي اذنك ةيسح و ع ةباسح 3 ةيسح .>و

 | اك هميسدحو اع ىل ١ ُِ لاك 0 انايحو ةيدحتو

 . ةتننظ يا كا انادي و 0 5 0 7 ا

 ا كاف نأك لعق لكوال داخوهو ردكلاب ةيسحأ لاتيو
 لا ّلعي 2 وحن نيعلا حوتفم يتاي ةلبقتسم ناف 0

3 . 

031 60 

 ْ 9 ا سو 3 سئيو ٠ سئهو سأبي سئبو
 ام ّلتعملا 0 خل أو 0 ماسلا نم اهماف 0 و5

0-4 1 1 > 0 ٌ 

 أ 0-5 قمو ا اعيح ايكو هلصام ءاج

 0 مِرب موو ' عزب عزّوو' قي قثوو١ قب
 ا

 ظ 00 ىهت الب ج2 يرب ,ي دنزلا يروو

 ”ءاقسو ةيعطاو هدب و ةيسح * 1 دحلا ناك

 011 تالاف يورو عماج
 لع اباسحو ةيساحم ةبساحو.٠ ًارقكم ةنفد وأ ةرابجا ف

 | ةاطعاو ا هاضرا ةيسحأو باسجلا هيلع ماقإو أبا جةعم

 رعاشلا لاق. ىسح لاق ىتح ءانكو و ةيضرب م

 ماج ناكن | يأ د

 جئاج 520 ةينلحتو

 لاقف يورو عبش قح ةاقسو هعطا اًنالف بّسحأو
 ا تررملوتنو. 0 ِىي 2 عا لوقو .نح

 هلابسحا نيلجربو .ك افكيا لجر نم كّيسحأ لجرب
 6 م

 0 د عم دوم درا كلذو. 0 الاجربو
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 نيتزولا نيب 5 دازن م نونعي 2 ار يا

 رخآلا لوق يف اك امعامجا لقفل '
 95- ني ءاسعولا ةيبظأ أيف

 ريال مآ م ا كاملا و

 0 4 00 ع ْ

 نسما غرمأ

 دااخ ة قر ١/ شم ينبأو

 لهاتم نع 1 نات ايشك

 رخالا لوق ممالك نمو
 هك < 2 هه مث 8

 هقب نبع قرت هقزح ةئز نزح

 ليقو: ردا يق فو كلوت نم قرأ يا 5 قرا ة ةلوق ا

2-0 

 عرلا 5 3 «ءاعلا ديخ ةرخلاو  تراسسلا 007 ظ

 0 00 8 د ةقزاتحلا ةقيزدتا »< ةقيزحلا عججو ا
 0 ى 2

 زحل ةثزحألا *قزحو قيزحو قئازح 30 أ

 منا قوزحلإو . ددهنملا لبغتل اوا دج ليغلا قزحنلاوأ
 أهنيض ى هدعلا قوس ير ع ا

 باوصلاو فييصت ةريصنلل ير فقزح 1

 ةلمملا كارل اب ةنقترما
 معراش>ساأنلا ةلقازح دع هيئات يف قيضلا لف رولا

 ملاذ رو :

 *هذش لب ابو ةطغضوةبضعاكرحتكرخ هكر 7
 ىا كرمي لاز امل وقن داعلاو .ريزتحا تول اب كر

 ورمأ يف لواطب وأ ًالطاب ددرتي !

 ربصتلا كورلا ل ظ
 هذيل ل نتيحاآ- 1

 .عفترا لال 1 ا 0 اب كزتحا |
 ةداّوفو ٠ عمتجا + يثلإو . بارسلا قوف عقتر لبا
 ريما ةلزولاو ل * لا * اف رد ملا |

1 

 كا

 ا
 ا

 .ةماز ازح دش َسرفلاو دش امزح زب «يثلا مزح

 ص مزح يس يف ّصخ 7 م محو ْ

 تا

0-0 

 8 4 - 7 0 2> ١
1 0 
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 | لوق امإو . اهنطع لبالا ىف

 | ينتباصا 4 7 اف 000

 عرألأ قّرحو ١4 هيف اهعتوااهبا

 ثداو# هدأ 6 اف رعاشلا|

 | لجرلا قرحإو .2ل |, ينعفرح هسورُبو . ينم تذخإو و
 ادا 00 ١ ىلع اع ا أ هل

 | لعاف 2 ١ قراخلا 0 4يف 0-0 قرتحاو را ًَي ءيشلا 7

 86 3 رانلاو قرات ث فوم ةقراظا + مدالا
 او قاللا نسل ذل لاو م

 |قرخ م ىنح ةوإ لا ابباغت 0

 اكل ف"يرح ةنلأ هيشلا

 او.اهتش ىلع 2 ا

 رجارلا ||
 رئأبلا يلتلاب كرام رعامالو ركنا هور
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 رح

 و 0 صل 38 6 5 .عاونا 1 ف فردا ْ

 لاذ لاك ا نبنم لك لع لدي لب ل ايفالا ظ

 نك ربما اهيف لعد 5 يد ا
 0 ٌصنخيا.. عبارلاو .|ماوخاو نك عفرلإو بصنلاو |

 لاعفالاب صان امسداخكاو ٠ فثفيرعتلا مالذ كاهيف لعيالو

 فرو .فوسو نيسلإو دك هيف لهرالو لاعفالاب ظ

 تت رصتلا دنع *ا لا

 كا را ل ل 1
راض ضعل ُّق 1 مدح ْ

ةزمأ 26 كي 
 مك 

 ةلكلا تئاَضت 2

 “او

 01 و 0 موف ها 0 ا 0 فور>و ظ

 در 3 0 0 يك ةويع 3 ا هانأإو اى اة“ 3 ا تاع 8 |

 ها ا د تلطو كلذ ذولا

 نوكذلاو :هروددو ا 7 واولاو 3

 قاظناو
 0 ُْ تقال َح

 ام اا ود تاقوألا ى عار

 ةكس ما فرح اذ تانكو ني

 فرحاو 2 هاو ةاكلاو ةزمللا وأ

 1 نإبلا كلا

 هيروقلاب كالا لملاك لا فرحوا 07 ١

 ضو و ار فاح تأ 1 ةسناغ ا دو 2 م

 كا مساب فأل |
 0 عابش 1م 000 3 فرح وه ا فرد ظ

 رءاسا لود يور للا

 اباتعلاو َلذاع موالا ىل 5

 أباصا دفل ثيصأ أ لوقو

 ثراص امطساوب ةيفاثلا 0 ٍقالطا فرح 1 اصاو ْ

 ايي ينشاف او . ّيورلا ةكردفم يا ةئلطم ظ
 ةانلإو الا فو سخلايف عدت لأ مال اهيف تيغدأ
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 ا ةييشملا ف هر اكلعي ةكلو نقي سلا دعا 8 هلا |

 ا همم + 10 1 1 4 : |

 اق تارت : ماللاو 0 ةانلاو ل و ُِف ةزملأ

 لدنج و ْت ُْي
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 ابانعلا هلوق نم ايلا ةقف عابشا نم ةدلونملا فلالا نافأ

 هلا ةفاريلاو يرق اهريغو .نولاعمالاو , الا لا 3 انولاناإو

 امام كلذو 0 ربطت اك 5 ءاللا 0 ا :

 ا ١) نال نيهجولا نم ةيش يف تسيل اما فلألا |
 عانتمإو اهتوكسل الوا عنا ال فلالاو ةلكلا لوا ىلع ءلذدتا

 رفرح لعج 0 تور ل

 ا داق كلان نإ زهشلا |ميهج فرج ناكم

 .ةيصانل اب نءتسل انقر ءانلا نفاد .كاهاقأ ايظوم
 ند 0 ةرقل اف ىف ا 0 ايضا عداوخ ُِف ءانلأ ند َك ادلاو |

 ا نا ا فاجر هاك رفاق ءاناووارلا
 01 دفنوا اهلصاوستاوادعت وحن يف اًضيا اويثم كأ ءانلاو

 0 روق د ا . لاا يا رو 52 ُِ نونلا نم مملاو ا د

 2 ع ا

 1 ل ن ءذالكلاو ا و اك دهوش وو 2 ءايلأو ا

 اولا
 26 م

 ا

 0000 كالا ١ نازي قاراولا نطفياو 1

 ىلا تيثنأ ىتح فرد>اللا هذه ُّث 0 ون دقو٠ 1

 | دقو .اهئانيت-ا عضوم اذه سيل افرح نيرثع 0
 | ةروهلاو ةسومملاك ةريتك تانض ءاهثلا فدحال اوركذ

 ْ الاء كلذ ريغو ةشأ انملاو ا ةوخرلاو ةديددلاو

 دنع فور لاو ٠ باتكلا اذه 2 تاض جدأ ا ةجاح

 1 طال معلا ة ةدرع يف ة هءواعملا ةروصلا يف ْى 3 ةوصلا

 يانا دود وبا ا انغام ضنأا ْ فى 5ك عتاب 6

 سبل قئاقكلا
 1 ارا ةفوصلا ذبع 0 املا كف
 1 5-52 ف ةنماكلا هي ةيانلا

 هلونب ةيرعلا روع زحل اراشا كلذ
 لقت ل تايلاع افورح امك

 للقلا لعا ىرذ يف تاقاعتم
 1 م 2ك . 5

 َك

 ه ةلط . ةيفوصلا 0 دنع 5 0

 نوؤوش ل

 اكو الأ ىف

 ْ يلابملا فورج و٠5 :ابب صتخلا عملا كل 3 كلذب تيت هر ”و

 كح ف ا .٠ كيز يأ نك تانكلا 0

 ما ٌففَرا ادع لجر ل بأ وهو ْنأمَر

 يلا
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 0 ءوسإ ةفراحو . اطّرَه ةنقانو . رش وا ريخ لت
 | د نالف ب را فاردي ةسأق حراوأ

 0 ةقزرب لد ا هللا ٍ
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 | نم ةيقبلا هيلع ىقبت نييك ها 0 ند .و كوم ١

200-52 

 | صح“ ددشب يي ال توما دنع ا فرايف بونذلا|
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 حارلا ل اق.لدعو بناج يا فرد[

 نا

 نأو
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 لاو ة ةنك فرو. ةبونذ ةنكأ
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 3 يأ 0 هد لصب كلذ 1
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 0 هو ءيش لكن ٠, فلا *داشرلا
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 نم كيد

 لط تيوس هل رج لو تح ج دّدحملا مالعا لبجا
 . فرح ىلع ا مهن“ و هكا 00 يفو.لاطفل
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 ظ 0 1 لوالا ىلعو . لبا

 موق هأر تش رنوك فرحو
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 اوال را ولأ امام لجرلا فحاوأ

1 | 

 ا

 فورم تيس ٠ فّرحإو 8 ج عومسملا ِ

 1 5 ا

 د ةلإك ةاغل | ا
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 لق
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 ةصراتلا * دهجو صرت 2 6 ف 1

 دبا يفت ةيشا او اهرطو دال هجو رشقن ةباجلا

 ءافا ف نيل دنعو٠ عشا ط رحل *« ًالياق

 | لاق. مسةيال ام باط ليقو ريغلا 2 لانو تو
 *«هتباصا يقردأ مجاب ءيقث بلط صرعملا يناجرجا ذي

 ءانالا يف بحل ! قثفتو ًاليلق دلولا ةيهن ةجغل ١ ةصارتخملا

 رارصلا نم لص حرج ىف يطلا يف يي قرح عاسنال

 تكلل طوخ اوه ل اتي. لك اكسو دنس ةقرتلاو

 نطبلا دلج نطأب م ناصر روحا * كاطسو ل ءيشلا

 ىهو داس | دكب رشق ارجل هذاك .و لينلا داج نطابو

 ا تانايص 0-2 رشنلا يا صرحا نمد نايلعف ةقيص
 م 1 ١

 وا صارحو *أ_صرحو صاّرح ج صرحا وذ صيرخلا
 را

 ارذعمو اهلا يبارك تزوات

 لا

 و -

 1 نورسي و | أاصار >> 0

 اضيا صيرتلاو اسد نص لا رولا 4

 قدز نك

 نفع تنإو نيمدملا ريفا

 1 و جل
 اهرل 00 ْض ذرالا هجو رشكن ةياوعلا ةيصإ روكا

 راك ضوُرَح ضرع 220
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 اوا ةسنن لجرلا ضّرَحو . امقَسو اضرم قضم يا أضَرَح

 كيف اخر -3 ضّرتخ 5ك

 ضو, ىلع ردقي ايل اقفال راصو 4 0 7 0 2 كب

 تيلاظأ

 00-0- ,حو  ةتَرط تيأب 57 ا 0

 أه ظالما مر اهضرحي

 ضار د-ألا طفلو دسفو لذْرَو ةش“و

 ةضكح 7 دسفو لذرو ةفس و 28لاط ةضارح ضرحي

 يف دهاجو الا ةروس كي ةنمو . هيلع ”امحإو يح وباع
 .٠ نينمأوللا ضّرحو كسفن آلا فيكن ال هلل 1

 ةغبص ةبوتو»٠ ض را 2 ةنعاضب 00 ديز ضكرح

 .ةدسفا انالفو .ءوس دلو دلوٌنالف ضرحاو .ورحلا
 »مواد انك ل عىلع ضراحو .حادشلا ةبراض ةضراحو

 امل

 او لتعلا ٠

 00 0 0 ثوم م رعي اس ثميدتا

 كالملا ىلع فرشملاو ضيرملا دسافلا لجرلا ضراحا

 الو ةضورخلا قنينوقو كوزرتللا دسافلا ليد رلاو
 7 را اال لاجرلا نم ةضرالا * 1 أ

 ةرونلاذانتالردع "1 3 ضر ا

 ضررحلاو ض رجا *«نانشالا قوس ةضارملا «ّصِولا وا
 ١ كذا قو ديلا فة داننلا نضوَتلاو ”نانشالا

 املا قيقكلاو ندير استاهل ل
 فاخغالو هر كرب الوا ةدنع ريخال نمو كالهلا لع
 او دلصم لصالا دف نال كنك ااو عمت ع و دحاوال 0

 ضر . ةضرحو ناضرحو ضارحا ىلِد عيجي دقو
 دات نو ال | نهم 0

 نو يدرلاو ضوملا ىلع لم طقاسلا لتاتيال

 نءو 03 وأ نزكاوا قشعلا ةباذ

 0 اح هنو" اًهذيو اضرم ىنمللاو مالكلأ نقو نمأنلا
 .ةيواضّرضرح ةقانو. كالملا 0 قرش تقرر كح

 ضرخملاو . ةتفيصو ةتّرطو ةتيشاح بوذلا نم ضرتمإو
 *ضوبغلا لع ردقي ال طفاسلإو دسافلا ضيرملا لج ل

 لا لجرلا ةضر

 نيمأ ةضركو ١ضرح ج ضوُرمإو ة ةضورتما او ةَض 1

 آلا نوكيالو حادنلا راسيالل برغي يذلا نيرمافملا
 *ضوهلا لغردتيال طقاسلا ضيرحملا * اًمَرب اف اس

 ا رفصملا ضير >> 0 نعل ل انغا تتننللا صرخ كرر

 ران وهو كوزتلا نشانلا َلِيَذَر

 ظ ةباذأ كي ذا رو ضولا 9 هردشقي ال طقأسلاو

 ْ ضووملا ل ءردقيال طقاسا ا :قشعلاوا 3

 0 ردا ةاعو ةضّرِلاو. نزحلاو | ىشعلا ٌةباذ نمو

 ١ | ]و ذر ض ورحم او :اذودع نإكك ةضر < ايف 1

 أولايعلو.ةفرص امر ةف ربي ةديجو نع يثلا فرح
 | فرح 6 :اهناك د ترس هني مد ل

 .٠ ريع ةفرح 0 2 يش همه بهذ 00 لوهجا ص هلام

 رلكلا نوفرحي نبذلا ةنمو. هعضأوم نع ريغ مالكلإو
 افرح هل لعج <ي 0 . فكم مق مئلاو ا نع

 ةنمو.٠ فر 0 فرح ل 6 ةلامإو



 نوكي ال ليكتلا نال ةتكنلا راهثعاب ةنم ثصخإو . مالكلل

 دكت لير ذحلا نال ىلإ ليل .ةنكللالا|

 عفرب اسارتحا مسي يذلا ليكتلاو مشونلا عفرب دكانلا 1
 هذد عيب فردتسو (تايلكز ٍح ولاريغ ماهالا و مأهجال الا

 ١١/ ٌئيداعلا يدنلا سرحالاو . هناكم يف دحإو لكتاروكذللا
 . ظندحلا َش ,رابخلاو .ره دلا هيا نيرا هيلع نك 5 ذا

 بيعي نأ برضإ لثم سراح وهو هلثم نه س 2

 ةيرقمحلا 0 . :

 داريا يوتزس فاش همس
 سافر باوصلا

 نيشار#لاو نغارحلا نيسارحل او نسارخما نرد
 (ةيماع) لؤي لصا 4

 ةلصاو :داضرخ اكو ف رحب بم غلا شرح

 ةنظيل هبأب ىلع هدب كرف د بضل رخ ىلا ناي لج رلا ع

 ىتح كلذ 0 92 0 انييوضل ند جر رف هَ 3

 مل رعاشلا لاق.اشرح ٌبضال ديص لكس

 ةيسض فلاح ي ذيح قر“ تأ 0

 م

 هل ثابن 2 راو ١ 2 صل |

 1 را ري 0 ارو نم ل

 أوعز ام يف هلضاَو شرحا نم لجان اذه لا

 كك شرحا هرذجح ادلو.دلو اذاتبضلا 00

 تااي لاتنرخ عراب عمت ملت يال ددا

 تافارخ حد نم يو. قشر نيل ١ اذه لاف ا

 1 اعماج ةتيراجو . ل اًمالف < شرحو .ء.ابد '

 0 ثلأ 0 عرس ةئسرب ربط كح اأو

 ة رح 0 ةاشر - قو شرحا وهف ن 2 ار ا

 ةلئطا ّش 0 ٍضعبب مهضعب ىرغا بالكلا وأ م

 ضرانلا 2 لوق ةنمو .هل ضّرعت هب شّرحتو٠ بن

 ْى 4 شئت نأ. لوقا دنلو

 دلاسلا د 2 2 ا وحلا 3 تتامصلا 50 ش ا .

 “يا ردصم 00 | دع بابيضلا نشرح#

 | هلايعلو خ 0-0 نعي علا ننرخاورا . هرأب راق 0

 2 ا (ةلّلوم) شارا ج ةباغلا شركاو ٠ شارح ج
 | م رجلا *« اعوج 6-0 و ٠ مانيال نم شر حلاو . ةنوشنح ا

 2 . نقولا ينو

 ا ةنو ممم

 مى

 : فكل ربلا لدرخ كوالا كتمت

 ةشرملا د داجحلا ة هية شر ا د ار
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 ابيل
 خلا فوضإ قى 1 4 اص ةرايدص ل ٍنوشر# عب

7 
 لاحد توا قريثكٍل جرا» عيصالاردق 0 6

 ا ةدود لا تت ادرنملا باعكا 5 يذلا و
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 :زرتما رتل كلا دير | هلاب هل ١[ 12 لبق
 ةنع ىفا ةوريظنلا ن نع 0 هال كلذ
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 ا درنلاو ا ةب درا *«قرشعلا 3 بوح 0 هك

 27-2 هلاك

 لالا ك2 0 قرتو 3-00 0 ةبدر --3 4 3 0

 لا ماخس مد 4 0 : أبنم نشأ وأ ة 4 د فير
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 | برعلا صورصل نم ةبدرح وبأو .ةب در> لوذي سم

 | < ةمدرح رمالا ف م

 نو را ل هليل اننا هد ودا
 ةيمعلاب

 | ةيرح نانو مذرح
 2ع مم 1 2 /

 ا كلا رك لاقيو ةبيود نوذرك اح ا تا
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 | فوع
 2 1 شك و 16

 راك عاب
 ”انطلا ل[ انمازقا از

 0 ارا اطار لا رع 00
 2 2 1 ْ نة م

 ص : : -
 0 ناك ةيرح نالفو. .شظع 57 ا |

 | ةروس ف هيلعو ٠ اهننغا اريرخ ة بق زا روح ل 7-1

 | ىأ هيلعف يأ. قبقر ريرت 1 ل نهو ءاسنلا

 ا ماع يأ ةبقر ربر 00-0 اة هزرذا 0-0 كك
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 امرضيالو 2 ال يت يلا لبالا نم جرحاو

 ةندو . حانجال كيا جّرحالو .أط نمسا نوكيل للا

 لذملا يف لوقو . "جرح ضيرملا ىلع 0 ّ

 هي كييلع ضارتعا ال يا جرح الو ردا نع ثردح

 ناكملاو ل انتلا نم حرراب 0 كاو .ةغل ابملا

 ةجترملا < ةيعارلا هيلا لصنال يذلا رنا ارينكلا ىيضلا
 رطل
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 ٠١ هه را

 ا نار 2 بل | عود ةجركلاو ٠ ةريغصلا ولدلا

 لاق تاجّرحو جرح 2 لبالا نم ةعا اور

 رعاشلا
 ان ويل تلا »و

 عمر 3 ل د

 58 ند جر و: دربلا هذي دغلا 0 ءللأ ند 0 لا

 نامال اب يا تاجا فلحو . جراب دلقملا

 لدا لا ىيع

 هجو 0 ةليوطلا ةنيمسل | ةقانلا جوجْرما -حرح
 او جرلإو بانلا ةداقولا ةرماضلا وا ةديدشلا وا ضرالا

 حاول ايفو . حار اريج ترفل ةٌمادلاوا د 0

 !ء ةليوطلا ةقانلا ١ جور ا جر او جرا

 جرح جرد ١/ لدإو ع جارح 0 را لاو“ ضرالا

 ٍّ ارح ع او ينا هلا يف مى او لوالا يئثواولا تديزف

 رج اكبورطا ةديدغلا ةدرابلا جرلا فجرا

 اقل رو لاط ةجْرَح لجرلا لّجرَح
 5 5 هيف ودع فما ل ا ادعو 06

 نو ةاجرح عج ةاداَرَكا : 0 املا لجارتلا |

 0 57 ,ايخ ىلع هسا ةلجارح اوةاج 0
 2-2 2 - مل

 0 ةعا هدول 5 يا ةلجار - َّ عاج

 تا

 | ةعامجاو تفصم ة ةلور ميعاد ليوطلا 00

 جرع لاو ةّر 6 "ولا ضرالاو دار 00 ةعطنلا اد ل ها نم

 مخرحأ < ضعب ىلع انمهعب در ةح رح لبالا محد 1-2

 الأب ةلذا موفلاو“ .ةنع عجر مثرمالا دارا اماهغرحأ لجر جراا |

 0 00 ع جرت او

 أ 0 عمتجا

000 

 دخلا هلا را 0 ناو دل اك

 ا را

1 

 نمو أهيف برعم 5
.2 

 م

1 
 دارجملا نم ُببرض ٌناوجْرحلا
 حرا >ءأهّرح احا ا ب هر 2 حرح

 لاقيف ةنع ضّوعم ريغ ورخأ فذ ا جرف ان

 0 ا
 ةيناث ترزوتسا ا. ذهل ةنبآ الول

 ع 3 ٍ لا ا 7 0 4 0 2

 © ا 11 2 0 0
 أهّردح بي كك يي 0

 كدرح كيد لاق .ةل.مق 0 هدرخ 3 و

 1 ةنث بيد دلاوإ ةعبم انزلف درجاو .كدصت تادضت 0
 ا 2 ١

 ا هموق نع م 4 0 خ قحأو لجرا| ق٠ بضع هياعو

 1 ىأ ا

 مف هيل 3- هادا 0 دّرح لجر 1| 3 رخو ٠ هلق

 ناكرتملا ف . يثملا ُُق طاغشالا وأ 0 لعردتي

 ى#م بس هلع هياع

 ١ مرطل اخي واي هو ذرفت لازن يا درغنأو

 7 5 ر -. :
 دارج 3 58-- ند لوطا هأوق نعل

2 2 7 2 
 ١ ىلا ىوا ديز دّرح *:نادرحو 0 دراح

 أ < مت -

 <يشلاو ٠ اري كج ءاي هاتف 08 ل دا ةلبخاو ٠١ عام انذلف 5

 اهابلا تعامتنا ادا ار>وةد راجع لبالا تدّراح 5 .هجّوعا|
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 رعاشلا لوق ةنهو: تأ وأ

 0 دَراَد كال م ناف براخ

 دراخم ال * هرصل لوم 2 ندا يفذ

 هدرحأو ٠ اهرد تيدنمو اهراعم 3 5 تدراعو

: 5 00 ُ 
 هيلع امينلا مدالا درو ٠ هك ا ف درحاو.هدرفأ

 لعاف مسا دراحلا *«كضأنأ مش 0 درغنا درو ارغفلا نم

 هيمن رع نمد 0 3 لي دشلا 0 دويل

 اذا ساما رح ل 0 دو
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 تنلرزوح

 توص تا يفز يق حءاتن رح لجرلا ترحو أ

 5 20 ا تر | د 0 باهل |

 ليغأ 0 * - ل و َ
 ' نانالااا
 : مجاربخملا كتتلا ||
 و 2 5 ثرخو ثري لجرلا ثّرح 1

 لانا د 5 ثار[!

 عبرأ 1 لجرلا ثّرحو .ادبا شيعت كناكأ|

 راس ةبادلإو . اهعاج يف غلاب ةحجحوز ث ثّرحو . تاجوز أ

 01 ةردخلاو . اهكّيح رانلاو .اطزها ىتح اهربظ ىلعأ |

 : هيف هفذت + 5 لَو .ةءارزلل اهراثا او ةكسلاب اش ضرالاو |

 ضرالا تك سا ع هرقل نادل ا لاش ١

 د« |ىغَرَح 0 ةبادلا ايلا ةقرالاو 7-0 اممرتحاو أ َ

 ااا .تاّرح جر لعاف مسأ ثراحتا َ ش

 رام ١ ةنال 8-5 57 ند وه ل 56 كا 7 5 1 ا

 ثراحلإو . ةنم امكمإو ثارتحالا ىلع اهإوفأو عابسلا||
 رعاشلا] ا ل ُُ 5- وهو نال ف للق ند لَ

7 
 ف

 2 ر دقن نم نال وا تت راح

 لئاضتم ينساك أ ارو>و : ََ

 1 | ُِ ةنم فلالا طاقسا ىلع باّكلا نولطصأإ لق و5 ا

 م /١لوق ُِ ا 0 ا 00 .. اذ ا

 2 نكي مل ام ب بالاغلاوهو٠ 6 - اي ةفرعت يذلا انا 11

 ,رخآلا لوتكأ ||
 2 نيمرأ ال راح ل
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 ةيهادب

 كلمالو لبق ةقوس اهتلي م |
 اد* فمما ةرثكل ةهاركو سابنلالل اعفد اهتابنا بجتأ |

 و | «ئيضابالا ترم ىلإ تاما ةيضانألا قم ةقرف 00
 + ءاضنلا لبالاو فيرس كارلا كاك كك

 هسا أو 6 سونلا فرط يف ةضرف ثار 4 5

 ثرالا ة زارا دع ةنث رحأ ج لصنلا نغسو ةيرب متي لمس 1
 هدو ياو ثكرح حر دصم ثرحلا >< ثارت ل ةفرحو

 ةديرح ١
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 جرح
 راقيال كيتي انوتراولا نادرج لصور

 ةرقبلا ة ةرورس فو 5 اهلا ل ءردصملاب 4 ست سرغلاو

 اهم نيش كل ثرح عضاوم يأ لبق مل >7 رح موا 5

 طع .روذبل 0 ا تا 4 | امش ري

 5 ردا

 اا

 | ياو رسال

 ا ةنيرحت | دع ناتخا ىرتو كل ىانم ناب 0

 1 ثارحلاو ث 37 رجا 2 لعد دقو كثار كلا ةلحاو

 ا ثرلاينبل ثري طوقو رول كار ُ + كور هل

 ءاملا كابو خذ

 هع وىد 5 د ةنز مرانتماك مئارتما محا - رح

 ٠ قاض ةمدصو ٠ ماا جرح 0 لجرلا جرح

 هللا د لاق .اهرظن 58 و تراخ نيعلأو

 تراس اذا اجاهبا نيعلل دا دزت

 0 نحت يف نيعلا جرو

 ظ ”هجّرح «تهرح ن الف ىلع اصلأو٠ ."ضنار أ اجرح كوكو

 ا ىلعو“ هع رارطلا 3 اسس غل اب رمالا ِ جرحو٠ 1

 ةدابزلا ى تنم ل 1 دلأ لي ُِ ةءاضبلاو. كازو

 35 لكلا جّرحو ' نضاولا و نانهو ٠ أبن ُْ

 | ىلع ةولصلاو . ةمثآ انالف جرحا أو. ةعّدولا يسا جرركلاب

 | رمالا نم جرو ا هيلا انالفو. هيلع أ,مّرح نال

 | فوقو جاّردما *< مثالا يا جرحا بن داع ةديزتككاو م

 جار ا هيد م رن كا ءلآل دلا عم ةءاضبلا

 | عج جارتماو ٠ تيدا م هاهو. ةلالابلا قوس

 | مثالا جرحا 2 ع 8-52 ا ةلططأأ جارحو : "جرح

 |فجقل لبح ىلع طسبت بايقلاو ٠ عيسلل بنت لئابجلاو
 ظ تاير و ع ل هعدو 5 او٠ جار 0

 ظ ٠ جوجو جرلاو ٠ 2 0 10 اطل

 | ةرد ءاضلاذئانلا او مثالأو رجشل اري كك لا ناكملا جرخاو

 ١ ل دبا بدوا نمرألا هجاو يلع ةليولعلاو | *
 .ءاجقأ شل قوف حم ا .نوملا 4.ف لب 0

 ةركنذع ل أ

 1 هيلع شن ىلع 3 هن انأكوول 1 0 ندم



 00 ا را ةراتو رثصأ : 3 0 ا

 .باقنلا يف لخملا 0 .فاخاذ

 . سلا لهفاح ةانعمو توا 56 برعم زهو |

 أود اكو

 ل-لعوعص اذأ ةنال كلذوء ءآبر جا نم مزحا وه مهافما ندو

 .رخآلا كسي ىتح اهناصغا نم انصغ لخي ال ةرجش ىلا |
 د وأد رب لاق ظ

 رتبضتت هابرح لحنا يلأ ]|
 نا هر ها و اجا

 0 ٠ نمو 6 0 6 ديلا ةلحأو ةبضن لاو ْ

 هنيع) 1 و ل عمر ود 3 0 5 دادأ

 ءايزكلاب بيقرلا ىورلا نبا هين كلو . ا قدس لا
 هلوق ِف

 أهبيق ةرو همي لق اهأب ف

 هكسبقرلا يق كبف ابا
 ىف انس الانا كاذ اع

 ةابركلا اهبيقر نوكي انبا
 قاحالل فلالا نال هآنلا ابهتقحل. ابوح

 هلا + كيلا ةيايرح وقل هماملاو ١ تينانلل ال بك
 ٠ ببارح ج سارا| ةددحم ةريصق نيد نو ! 1

 | ىثنا تابت

 ةعمجلا مويو بلسلاو ةنعطلإو نيدلا داسف اضيا ةبْرماوأ
 ةّره ةبريلاو . ءارلا نوكسل ذاش تابترحو تابرح جا[
 ةاعو ةبرككإو ٠ ةديدش ةبرد مهيب تعقو لاةي ٠ برحملا|
 ةلحار ركاو عارلا دار ةاغوا وأ ةرارغلا واول او |
 بارجملا جئابو ةبرتملا لماح باتا * علطلل بّرتملا |

 » امنأاصو ظ لات لالا را ا سا ا

 رعاشلا|
 ةنينا ول نم ماظع مج تركذ

 بكر» لك ىدا اناس ابيرح

 | ةبير 06 و ميركك هلت َرحو جرجو جر كح ج

 9 0 2 3 يذلاوا كلك يذلا ل

 جذب ش نسيه مي يذلا 4 دوا 38 يذلا: هلام مي ةتمير
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 0 ةذر 55
 0 يقارأ رااهلا : نا 2 1

 ارجخأو ةيلاع قف رح ةبحاص بسا

 مأم ا ماقهوهو روعملا 1 6 اهو٠ هعضأوم مر رم 5

 دعابة يف كلا دب درغنب عضولل ضيا بارو 0

 يالا لق . بيراحم ج بانا قنعو ةمجالاو سانلا نع
 || مدجاسم ل ئارسا ينب بيراحمو .سل اجْنل رو دص بيراحلا

 أكلملارصق 0 لاند راو ٠ اين نوسل اوناك ىلا

 | بيراتت نم هاشي ام هل وول ولا يو. ُةفَرغ

 | كلذ كيس ةفيرش ن 00 يصح رم ٠ يأ لبق

 برا نا بر اهم باجيو اب 5 _- ا د ةنال |

 ردع لجر لاقي. عاجتلا
 ىننملا تتكر

 ابار نتأعب ةلئاح ثاعين

 ل ولا
 6 - 2 2ع
 ٠ ءابرخا ةريثك وا < ردح كاد ب رخو ةيبرخم

 0 برع 00

 ضراو
 ىهواضيا ةظيلغلا ضر 5 هريعو ي دنف | مصاع ار

 ىنهملا لصأو .بيرتحلا بورجو . دسالا برو "هو
 تكا لا الار كالطاو تاركا هداكل هنه ىف ١

 ١ ب "ا شل

 ١ ةديبلا ردص كعب تأ

 5 1 00 2 .لا ل 0 هم

 ا | بيط قاقر ل اوط ٌقروةل او نبه تيبن ثبرخما

 اكد 2 رهو. ع طا ملا رزخ ليزي“ وع كرأا

 ةض اا 5 وو 0

 بنا ١ جابو جي ضرما

 يف هأ افا اوأ يافالا نو ا ىجفالا شبرا

 رس ا ةشيرو ملا ةنشخ شرح زوو ابيعس توص

 أ «شيرجلا ةيس عل شبرا
 ا 4 لاا[

 نيتك نعد ا

 أمهصلرب ضرالا صبرح ةعطنلا فاضي رحل 2

 700 7 5-5 و ا 3

 ربي «يثلا ترس

 ْ * ةشيررجلا يف اةغل ةشئر



 رخ
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 0 ا لول |

 رخآلا لوق نم ءابلا ةر وأ

 تدعو يذلا دعولاب كسشالو 0
 ليبارغلا هللا كيسم اك الا

 ةوذح ىرا 3001 ل أ | نم ةعطقلاو هلا وذو هو
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 مسأو ةاذاحلا ني لو مسا ىَداَخا »< اهتازا يا راد |
 كتازا يا كاذاحم وه لاقي: زالا نعم اضي ن ناكمأ

 نيت نس هيرذح ةناسل ةريغو نبللا ىذح ظ
 .انههطف ةديو.رثكأف ةفكح تضاهالا الا

 عطانا ى د2 ىَدَع :انا عقو ةناسلب انالفر ١

 ءاطعا < هاذحإب انالف ا * تكتشاف اهطب يفاهالس

 ءاذعلا د« هى وستقأ 2 م 0 ُْ مولا ىذا و ا "1

 عون يذلا * ةمينغل | نم ةمسفل | ةياّدلا * فاطنلا
 نم منالاو . ةمنغل | نم ةمسنل ا ايما «رجتلا كول

 . ةريغصلا ةعطنلا وأ 0 َُط عل اننا بحل د |ماسنفا

 00 اجو :لوط تعط ملل !نم ةعطنلا حامتصا !يفوأ |
 و

 اذا د 5 3 رت الأ تنجح هلل أننم لكي ا نرتيندأ | ْ

 ه«ماع

 ئبب ةهذخأو .كئاز راب قى! ََك أب كوه وهو. ةراشيلا يدها

 ايلا ةب نما باللتسالاو ةبطا نيب يا ةساخ/ وأي ا ظ
 وص

 اودي
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 ةذل ايلا وهو مهف عقب يا أ |

 ةيف قدا از هيلا نال م ذ ح يف مذا 3

 يعج ليلدب حرج ةلصا ةأرملا جرف يا
 عمة اولاق اك نوح هعمج يق أول اقو. حارحأ

 مكمارلا خف نرجو يرِح هلا ةبسلاو . نود هَ
 ةسرحو (ٌييِوَدَعو ٌيِوَدَب دغو ردي ىلا ةبسنلا يف اول |ف

 ريحلا ةردما «دتسلا

 الب هكرتو ةباس يأ 0 0 رح ةبرح ةبرحا |:

 !اناعلا ترحل ةرداص لجرلا َلامو يأ 42
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 | او لانف ترحم كاو لبول اب

 0 ا 0 ةشرحلو 3 يا برتثا||

 خعطاو ةبضغأ بوح 2 *< هأِبَر

| 0 
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 كا
 هسا

 | ةناسلب سال ىذح ىذلا 3 ذولا ١ اشرّولا نإ .
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 نا يل لاخلا

 برح
 نم هع 8 1 4 د تالق" ايه 0 ماطا ل

 اوبراتو 00 حو ةبر اوع 4 0 ١ ودع

 هابزا برحأ لجرلا نر -أو. تا هأقأ | اوبرتحإو

 كل لا ار خلا سلال | كا

 حالسلا و 0 نيموق نيب فالتخاو لائتلا

 ليلا اق. تورح جابرح 0 تبعتواول اكل ثوم

 فى ٍخراملا] ق٠ ب رعلأ نع 5 اقر 7 الب ب 0 أه راقص

 0 لق ترك ا لاقو هرم لصالا ع اهدال

 دغنأو

2. 
 ةبأر 2 يفنات 0 د محرم ةباقع انه ترد اذاو هو

 ّك 0 0 أك ةلت اتا ا ثن 6 اي را لق و5

 تاياكلا يثو . ودع يا ينيراح
 مث

 | لا كل ٌببرح وهف كاطع رفا 7

 ضبا ثبرح ٌلجرو .لدع جر لاقي اك عاش بيرحما
 ركدلل عفاولا يف براعم نكب ل نإو ثدراحم ودع يا

 يف اك ردص» لالا ى'ةنال دغارلاو ع ماو ققالاو
 اهلباتيو «نوي رح هو ءادعالا دالب تيرا رادو.لدعلا

 | ةدحا اولا علطل اطلاو برح ردصم 0 ردات ا لاذ
 سل

 0 ربرح يف كرفوو مرح يف 0
 ظ ةرداص اذ ١لجرلا 6 0

 | يفوت ان ااه اصاليق. كا ١ ايب كح اا دو

 0 ا مولا نا ١ ركل
 ظ توصلا دم بسانيال هنال نو ىلا اوه ركتسأ مث ءارلا

 لول امارات او اول اقو < [رلا اوقف ةبدنلاب
 كيرلا نيب 00 رسل 01

 | توما ناك هباع نزتاو فسأل اب 0 0
 موتك ابّرَحإو برخملا يف لاقو . مايا مهلس دق
 برح الجر ّك 0 | ذب هكا برخاو ا

 ا ةسار وأ عردلا راوسم ا دش 0 8 ُبِرَح ا ااعدو3 ةبضشح 0 بلك ارح برد بٍرحوا ةبلع

 )ا ةظيلغلا ضرالاو ةنيسنس وا وا "تارت د ردلا ةنلح يف

 ان اولا دولت ةياظعلا ومن ب ةعيودو | نيبح م ١ ركذو | ب
 اله م
 رمح

 اا



0 

 ةوربرملا ار 7 1 نا رم ا
 رظن نم بجعأو ءاقبعلا نه ترعأ ا د او

 ةئلث ةفاسم رضبت تناك لبق اهئ [ما كلذو .كقررلا
 ينب اهموق ىلع راغا دق ٌيريخلا بت نب ناسح ناكو مايا
 اراه الغ نوماعي ال ثميح- ند م طاتغي نا داراو سيدج

 امن دق ناكو اهحوق رذنتف 0 مارت : اا هموق هجو يف

 لاني لن ص> ىلا ةاقرزلا تدعصف سيدج كىلاربخلا
 تنل اقف يسب راغالا ترظنو باكل[ هل

 رجلا بد دنل رش اب سس
 ا 0 دق ديبح وأ

 اًعيرذ كتف مج كلتفو 0 مةرط ىتح اهوقدصإ ف

 ا
 اهوقدصف مانح تلاق اذا

 مانح تلاف ام لولا ناف

 ل ركل لع أ ل 0 عوهو

 يلايللا نم تامعزالا الولو
 مانا بيط اطقلا فاعمل

 نو دعت هنا رفاطلاو .ةناعك ةفرصل ترد 1

 لها دنع ىبيف ةثلثلا ىلع دئاز ثنوم لع اهنال باكسأ
 .:يزولا فر ىو رانج هلاك سن ركل لع ذاك |

 ةدعل هلوق ل

 رع رس ذا نع لو دم زل ل فلا ل
 ةجاحال ذا الو دعم ةنولهجيال مهنال ميت يفب دنع يفرصنم

 بج وهل ربظي الف اًقرصتق ةبارعأ اما .ل] دعلا ري دقت ىلإ
 . عطانلا مرلحاو . نيحانجلا

 عارسلا بنارالا مدح
 *وادنمل 1 ا 0 فاش فوصل

 متل ناريط كا

 : ”عطاق يأ 18 1 ل 0

 ل ةمذحلجر لاقي. لكلا رز صقل رسل
 0 سلا مدح ١ »«قذاكاو عطانلا من ميذحلا 0

 درساب ةنحا يا وريمانح ةذجإو .ريصتلا نود
 50 عدب 0 دأ

 ريغصلا لكلا: يضنلا ةدحا * رشا دس |١
 1 هه«. هظا س 2

 0 ىح “ك ذاو | ارببعص نادعنلا نمد دعتفا ئ و5 نذالا

 ربما ىلع أاعوفر هوراد وذح رادو انج ار دصم ودخل

 وذ>

 1ْ ناتيصخأو ناتكسالا ناتدتلاو

 عاب 0 1 ينلا نبا ايق ةريبع 0 دشنأو ١ نان ذالاو

 3 به ذيو 3 (

 أ اهرّدق ) يواد : ءاذ>و اودَح اهوذحي لعتلا انح

 | املع اهردق ةّدنلاب ةّدئلإو لعنل اب لعنلاو . اهبعطقو
 | القفا لعف دير وذح انحو :اهأيا ةسبلا ًالغن لجرلاو

 | ةصّرق ةناسل ُبارشلا اذحو .ٌانح مهوجو يف بارتلإو

 ا ادم ناك يا ئاذاح اًنالفو . مايا هاطعا نيش ايزو
 ناك اذحو ةاذاحت ءاذاج  اهلع يل العن يل انحو
 [ةبلا ذ>! العن ّلجرلا ىذحإو . هئاذ 2 سلجو هئازاب
 ' مذ ناك ثيدحا ةتمو .داطعا ةمنغل | نمو. اهايا
 لاطعا المن ءانحاو. ميطعي يل خغملا نم نايبصلإو سلا
 نوذاحتي نالف ونب ملوقو .البانلايذاحن ايذاحتو .اهأب
 ! لوقو: لعتنا لجرلا ىذتحاو 3 وسلا اي 4 .ةرمأ يأ هال

 انذذتا يا حج 1 انيذتحا نا ىلا ةينانلا ةماقملا يف يريرحمل
 اجرا دك ل اهنا ناكم لا يا حولا

 اع ؟ عناق 3 نا يا عَمَو ١ فاعلا ىذتحي ءاذ 0

 0 0 هانهتسأو هلاك 0

 ا انو لعنلا هاذا * يناذحاف ةنيذتسا لوقت. 2 1

 ظ .ريعبلا ةيلع <طو

 نمو.أ

 ١ هب ىدتقا 2 دحأ

 ا فو 0 نم ٠ سرذلاو 5 -

 امل 5 1 البو .اقكانسو 7 د
 لاقي .ةازالا ضيا ةكنيمإو ةيذحا ج مدنلا بسس 3
 ظ لاقي . هاذحا ةزولا + سلج

 |*اهءاذحو كءاذحل اب اكوراد ةدح يرادو كنتذحوه
 رار يأ هئاذحنو 0 210

 ادبرج م ظاشمأ نعف: اهدازا اهلا فراغلا ىلع ا

 وذا 0 1 يي للاب لك 0

 كش فدراالبق 0 ةدردح وه نييضورعلا كنع اضياا 5

 رعاشلا لوق ند هاا 4ي 1 فأن 3

 اهيلع ثرل راعم ! هللا مالس

 1 11 ةاكم اي كلو سيو
 01 لوقا نم فاكلا ةنعو

 اللا دا يح ماذا

1 



 قدح

 ا قرا سلا تيرا ةنمرفو م اذندا ا

 ١ برت 38 كار ازد 7 هد ةرذذ> ةمرؤذه

 ار يا 00 هذخاو. 06 ي ١ كريفانح ددشإ 1

َ 
 رافذحلا رفد رافذح د>اوأ ١ هيلاعأب وأ هيبناو داأأ[

 7 وريفاذح هذاك و راف لد 0 0 اح ج بنا| ظ

 .ريف اند 9 رينكلا عج عج 1و تفيرشنل و رافذو هذولا روذذخملا| أ

 ورافذ ل 0 هذخإوأ |

 كت : ان فان ناسا 1 اقذِدو اقدح

1-2 

 1 مع

١ 
| 
١ 

 يي

 هيف 3 تكلا قاحو جاوي او. ديف رمموأ |

 ا ةعطنبا هذهو ا ةعطِق اند ةفاند ةقزع َّ يثلا قدح وأ

 و اقذَحو قودح قرذحي# ةراخو لخلا 17 روخغو لن

 اةافلاَد دب ا :١ ةذاح وهف ةئض وج تّدندا 66 لو >وأ

 ىهو أف ذاح ةلعج ةفذح * ةضبقوةزبح دان اهيفأ
 ركَذ نكلو برعلا نم_عومسر يغ ةنا يا)”ءامسال سايل ِ
 لاقي. عطقنا قذهنا * ( لاعفالا نم رهريغ ىلع اًسايفأ
 ١ قذاحلا عج ةيعطق هسا قذغاف لبا تقذح

 يف الف ل انيو: قاذحو قاذح جن دينص كل رهاللا|
 نس طوق يف عامتالا لوبسيلع قذاب ٌقذاح ودعنص

 دلل 2 اطانلا ضيا قذاحماو سس ١
 ظ 3 نب اف امكان 0

 قذاحىلحلا 1 0 كلذف

 ظ موي 3 هفاند مم اذه 3 5

 روس

 ااًقان اذح لبشا عيرت] انيك عامنا ق ةانحلإ او قانحاوا1 هل

 ناد ا

 | ةقاذولاو ةقاّدحلا + رسكو 6-00 و لعف لع عيت

 يا 538 هدنع امو ”٠ مار ايدحلاب ةفانكاوا. زدصتأ ظ

 د < ركسلاو شح واذا: + ماعطلا نم *يشأ

 نب ةفّرط لاف . ةقللا نيبلا ناسللا 2 ل را
 ّئ ركبلا دبعلا|

 اولا م 5 ق دو

 محلا اد عنصلا 0 اهيا د لاول يح

 سايق نال ْن و ةفذح 86 3 1| ًمطِق يا

 نارك د نت مرتو درا هكا ةةراا فوذملا وأ 2

 | | بوث موق باب ا 0 علا ا 1 مع ةنئها

 ْ لوضف بهذو اه ل عرسأ لجرا ١1 ذحت ا جرح تي |

 ربة 1 ارملا 0

 3 .؟

 6 (هحل

 ظ 0
 انصّتا يذلا "يانا راك راج

 ااا ترضي يذلا ىدابألا داو د ابا ىانحاب ديرب
 ٌيدايالا ةمام نب يسكل اا او ل

 | رعاشل الوتي لوالا قو مركلا ُِي لكما 4 برضإ يذلا

 يآ مث فوِطأ ام ف يطأ
 داود نا راك راج ىلا

 رخآلا لوني يناثلا فو
 قررا نللو تام نب ةكجك امو

 اداوملا ورع اي كنم َدَوجَأب
6 907 0 2 

 قاذد ج ةعطنلا ةفذدملا * ناردصم قذحاو قدا ٠

 الا ]و3 هو ا ور ذهلا * رككذ دقو
 | لاقي .عطقلا قانحآلا «قيذح ثكتنم لصولا لبح

 ظ |هزجلكاو اواعج عطق يا قذخ عج ةناك قانحا حار

! 
| 

 ظ قبذحلا قوذحلإو . كلذ ومنو 1 خسرو *ةالخأ

 ا رثكأي داو قدح ا ربطأ ىلذعو لجرلا قلاذح
 كو دع اجا

 ْ هيف ماللا

 دوعلاو .ةحلكا ةسرفو . عرسا ةااذح لجرلا لذح

 هدا رع هانب ق ذ حم يس ٌئيرهوجلا

 ر
 | ةنناخ 7 5 0 نمو. 0 0 هدحاَو هأرب

 ما ملل 8 0 ولا رّولملا ريصنلا 0-2 ؟مذغ

 1 1 اكلك وا انلطم ةفظق امدح ةيدح ةمادخ
 ١ 0 اذا ريع لاق. 3 اهريغو 0 د 3 قو

 ظ ا ندع لجرلا 0 . ملحاف تف تققااذإو لسرتفا

 ١ . نالسكلا ٌُط : طبل مادا * 2م 3 ابو م ودم

 ظ اد يثلا م ا ع ىرتشا لاقي

 ماك 0 5 07 ند ا
 ماطنكر كلا ىلع هب هيلمم

 ١

 |سرئلا 1 4 9 تن ريع 0 ارا ا

 | ةله هَ 0 م بارصل مايل اق

| 

: 9 1 



 ابيض ماس

 نوزذ> جتبيلا ُِ امعامسلا كلذ لع هدضاعو لعافلا
 2 27 ا 2

 * ةظيلغلا ةمكالا ةاّير ذا * لطابلا يف يا ىذا يف
 ردا يل ل ا

 كيد شيريعور اسر داو يلا ل كسل ا
 كرب ذح انا لاقي .ربذنلا ريذا * رانحو ىَراذ> ج

 ىهلشملا ةنمو لوضات ممارذحالا * ةكرذحا كيسا ةنم
 .رذحو مزح نبا يارانحأ نبا مك .بارغلا نم رذ>ا

 ريدنتب هب لوعنملا وه ةاحنل | دنعو 0 ردضم ريدا

 هيالاو ك ايار بييتجلو ابو ردح لعو و 0

 كسنن قنا لصالاو . دسالل ضّرعتلا نم كايا يق ا يا
 سا لالا سس ل عل

 .دسالاررذجا ىلع ار ا ل ول
 اذه نإ لدارسإ ب وي دقو لن لح ردع
 دما ردا 5 .ةح يا لع تاك كبر

 بر إو ردت ينل | ةب هأدلإو عزنل | ةروذللو

 يلا تونر« عيضلاو ففرذح 00

 3 طف يأ توُفَرلَح هلام نارا ةمالقو

 ىوسملا 0 1 »+ يش هل سيل يا رفظ ةمالق
 اطال للا

1 5-0 

 يلاوالا 0 ِْخ ا اغلا فّوذخأاو٠ ٠ ىوسم

 ةريزذملاب مثدنع 5 ”ماعط قر - قرذ»

 ةمرانلا * مالكلا رثكأ ةمرذح ة:رالف مرذح
 مالكلأ ا رينك يا ةمرانح الف لاقي .رانهملا

 ١٠١ هذخا مرعش ن نو ٠ ةطقسا ان د ةنزوت هدد

 مدحا فذ ََك يلي ثيدعحبأ ةنمو ٠ اببمامراصعلابو

 .ةلمفملا لاادلاب ةقدح ندلودب ةماسا رى يا

 طخ ىادتوا 7-0 ةبنجح كرحت! هبيشم د فذ

 مالكلا لطي ملو ةفَتخ مالسلاو . اهب ةلصو ةزئاجم اًنالفو
 فا د عطف كف عطقو ةبرض "ا ةسارو ل

 اًيرف فصي رعاشلا لاق . ةعنصو مايه <يثلا
 ردتتملا عن عقلا ا نأ ذا رك 1 ا

 نه

 هحاون نم ذخاي نآوهو هاوسو هرّرط هرعش فّدحو

 .مريغو ميدالا و ةيفذح ام ةفاّددلا * يوتس هفقح

 لاق . ماعطلا نم يشيل ةفانح هادر يف اماّضبا لاقيو
 لوحإو . ةفانح ةنم كرن اف ماعطلا لكآ ل اني بوقعب
 فذعملا: # تسالا ةفاّذحلا » ةفانح ةنم كرت اذ ةلحر
 000 1112 قلطي ةيرعلا لما دعو. كلج ر دصم
 ببس طاقسا ىلع قاطي | ض ورعلا لها دنعف . صوصخم

 نئالءافرخ
 يلا نب ريش لوق ةنمو ٠ ناعاف ىلا لّقنيو العاف ريصيف
 1 لا ءاج ءاجإا 0 ار ندو افي وح

 يورزنخ لأ هعيبر

 اهم دقو ئرعملا تلأق

 | رمل | ىن لهو مانفر ع دق

 00 ل1 ليلد ىلع لد اماطاتسا لع ةغل
 | عيدبلا لهأ دنعو. د كل دير لودعت كانا نما مد

 ظ 0 1 كار ا ا
 00 5 وثك هل ةطوقنم روع يا ف ك5 را

 ا

 يلا
 تار ا 0 6 ارا امو

 نيانمأو فذعملا ا لا

 مكر هيف 0 اموه فكيبنايب رادع فذتلا | ي

 0 اك رثلا لا سار وغ ةلك مدع ١
 ظ اا 1 ] 5 دا تانحم وأ ةيرذلا لما

 ا || ريدا
 ا أهو لطم 0 اًنبا ان اذه ٠ نأ

 || ثايلكلا يف لاقو .امولظم تنكن او اًلاظ تنك نأ يا

 | ءيثلا طاتسارامضالاو .ىتعمو ًظنل ءينلا طانقسا فذحلا
 ا 1 ”هنغو دام أ 0 فدك ٠ ىعبال اًددنل

 ١ دنع و3

 متاعب اهاك تيدا فو. ناذا الو تانذا الب راغص

 امو لك يذلاريغصلا غازلا اضيا فدو رفذح

 || م اول اقو . تفرت> اهناك نذالا ةافّدحلا * ةقرو بمحلا

 ةفّدحملا + ةتريس |ودارا مغاك رسفب لو مها ةَفَذَح لع
 مْ 0 ءاسنلا نم . ةرصلل ةفذح د فدعا ةل>او



53 
8-1 

1 

 | ا

) 

 أ
1 
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 5 ل اس هي 2 : 1

 دل 0 عارس ىأ ذاحذح برق - لهده

 22 أ

 ندعملا 2 ذات 1 نا 0 د < يدل 1

0 

 هب دفارو قارعلا تيلَوأ
 صيقلا ردي ذحا اًيرازف

 | صم 00 4 ةلوقو. 3 ةلجد نيدفارأ اب دارا نتيبضورعلا دنعو بدلاو ديلا ةتخذّدلا ا«بهذلا اهيفأ

 قل ارا يا 1 1 دمي ناءانتم زع نم وع رلنو طوقسأ

 لوا كح 0 ةنم رص © ةثلذ ُْ عقيو ل“ ءاكلأ رد صنت ا 36 أ

 رعاشلا لوتكلرالافأ| ا

 رةموعد ُْ موقلأ تثتيذده دنلو

 سلب ضعي ليلدلا اهبف
 0 . طقف ريخالا 2١ روكا وهو فردا ا انفأ

 رخآلا | ا

 تسرك انباسحا نإ
 لكتن باسحالا 1 امل

 كلانا مي رطل اوم فوشان ملا دا انهفأ

 اناا

 25 لونك ا

 هبرض قو هاا لا قمرا 3 انهف ا ش

 هادا + نعَف نم نيعلا ا ينانلا فرحا نوكس وهو 00
| 

0 

 قم ةأدغ ٍ
 عمو

 لتعلا 0 راد لزع

 عا

 ا
 ذحا

 7 20 5-1 هريس اهبحاص تالح نيجاأو 5 أ اهيف# ةديصق

 تاعي اللا هيمان قرشا ناك .لصوت ظ
 دئاصنلا نمو. ا سرفو هل ةقان لاقي .يث اهب

 مالا لاق .ذح جدض اهيف بيعال يل ةرئاسلا/ |
 ااطتل 1 تيبش 0 ةعل ارد بو 3 دو عمج قاوقلا ا

 ا

 ريهز يأ 0 اهب د نشير فخ ىلا و أ

 ا أ نم ا

 ٍئاونلا فصي ”ينزملا

 0 وتم تيل امحئقن

5 00-6 

 عيرسلإو بَمَّذلا فينخلا 2 بلل نم ةعطنلا ةّدحا|
 لوق هيلعو :ريصنلاو ديلا فيفخلاو رماضلاو

 ّيرازنلا ىندلا يبا يف قدزرألا
 يب َ ةا

 اف تنأو نيم

 صير عبطل 1 كعس 0

 0 م ذاحلا ليقو 0 هلع اهنا

 يطعي ةنال ةيضوصللا ن 0

 ا ا هب دولا كفو نلا دزجملا يم

 ا ديدغلارمالا ضيا 0 حجل ا

 2ك ا ل
 ةيفاق كل ذكو . ذّذَح هيف ذحأ رعشلا نم تيبو .ركنملا |

 كاوا
 غا لد

 ةروذحمو ارذحو اًرذح سّدحي ةنمو <يثلا َرلَح
 أ 2

 ا 516 مل 0

 | رذتحإو ةنم رذحتو .رخآلا امهنم ردحإو لكرذح اران>و
 ا رذاخلا ا طظيرغتو بضع اًرازيدعا كنك .رذدد قعك

 ناك نبأ أ ارق ةنم :١5نور 5 3 دعتسالا ةمرعألا

: : 2 : 
 | ليقو .نورذاح عيمجل انإ و ءارعشلا ةروس يف رماع نبا
 | كلا 8 نالرذتلا نم اضياوهو حالسلا ُِق يدل ارذادلا

 ةروذاحلا 7 كرد 6

 ىنعم لعف مسا ماطت 0 ران> 2 للا 0 دشلا طظتيتملا

 رفا انكر قم زك رمل
 21 ع م ع

 6 هرزو هتعاجت نع 5

 اناراع ةنم 0 2 0

 ا نيذلأ موقلا ت ا رانا * رك ذ دقو ةرذاحلار اذ 2

 | هرذحا يأ اديز كبَر اذح * نوم يأ نوري

 ءادلاراذاضلا عل وكيف ردد د

 انوع ىلا كابنج و فوم اود را * ةغلابملل
 ا ايلا ىلع بصني . هرذحا ي النو كووعحو هما

 ظ 1 اًديز َِك ردح ملا سا ل ةيلوعنما ل ةدعب

 / 1 ا و د ةآبردما

 هنود دشن

 ماو ريضن ال روما رول
 رادقالا نم هجن سيل ام

 ةلع اق 5 ١ لعنلا اكن. نم ةامنلا ديع 2 ودعم وهو

 مساوه يذلا هلصأ ىلع ةيوبايس ةلجليلق ة 4 ااعا ناريغ

1 



 سوقو٠ نسكالاو ناودحلا لكن 4 اصح دو قث أ

 اوك سوقو ل نع ةفا انعم ل كر |

 دس#لا نم *يشوا ةريبكلا ةقدملا ةقلَدكا + ةدئاز ماللاعأ

 عينج ريصنلا قود 37 ةفلدححلا ةأشلا 0

 1 ا

 3 ت عحرقالا ا

 . تيهنلا مانلا تمدتحإو ؛ موك اًظيغ هيلع مدتحأو |
 يربر حا ل اق .الغ اذا كارعلا مدتحا ةنمو |

 داو )ا

 فوج توصو اموصورانلا دا ل .ةاتحاو 2 ظ

 ةعيرلا مدا . ظيغت هلاك وجا يف توصوا 5 ل |

 112 لق ء ءاّرفلان 2-0 | و .رودقلا نم نايلغلا |

 ”ديدنلا مولنحملا * 5و كيا شو يلغلا ة ةعيرسأ|

 لا كي دش مدل معا ناوشلا ىلا ْ

 باوصلاوأ) اهرجز 05 بالو ءارحاب

 ميرلا تدحو .ةعبت اهلا لللإو .اط قع لبالل ادحوأ|
 انيضعب قاس اًيداحت لبالا تداحتب * ةيقاس تاضلا]|
| 
 ا

 9 0 ه0 0 .ه اغا

 ا را ند ه-_-_ |

 ركذ دفو حوطسلا هب كلدن را ةلدجلإو . ةالدحأ

 لداحم 6 |

 م

 يف يثاملا وه لدحءالاو نوكسف ع دل لعف لع اع

 .اهيتيس ىدحدأ م يالودحلاو 5 2 هنيب رلذح

 رظنلا ُّث ةتقدحرأ دأو 6 ل د>لجراا ينل له

 ل دا لكل ممالك ن مو ٠ نيعلا وا وه و 2

 ا باوصلا وا ادقّلا ةكاو سانلا تمدحا - مدح

 و نم” ع

 اهبينطع ِْْض ولا دنع ةفسل 5 و

 م دي ءزملا بيرشو انمالحا

 مدع 3 يدلارولا ت 50 نأ 3 ىسعف

 | ىتح 2 تدع ١ مدلا مدتحاو . مرطضإو بهلا يا

 مارطضا هد ةدش مد أو مدا # + لهيغلا مادا *

 درك حيي ىدبن دهملا

 نا حيي ليدحلاو ةلودحلاو لودحلا

 ةتوص عفر (يواو) 32و 2اذحو ودود اند
 اهقاسو (اهزجر

 ا

 1 ا

 نوقوسي ء ءانغلا نم ضصوصنخ" 7 يا ةيدلحأو

 و

 "01و .( ىد يد بلطا )ةانغلاب لبالا قوسإ

 يداحو ضيا يداحمإ أو. ةادح ج قئاسلا ل يداا 2

 بيط يس لثملا هب ب رض يدا لا لاسو. نابكوك خلا
 0 دروا من انيدش امل لح لبالا اها مغ دا ليق ىت> ءادحلا

 نع تفرصناف الودي اهئآر ارو نم ملاس كا ىلع 0

 ميلا ءالل

 دحأو نع ٍتواقم نب رشعلاو يداحإ ل 2 يدا

 ف وطعملاو 3 93 دادعالا م يى داحإو

 نورشعو ةيداحو ةرشع ةيداحو .ىدادلا !ككم ب داحا

 ضيا يداوح او ٠ داو>و فدان داك 5 ةرحاو نع ةبو 1

 ةانولا * اه وأتن يأ ى ديالا 0 ايدال ل لح راك

 أ ىدهما *«ةغل ابلل ل اّسق يداعكلا 2
 ِ ةانخلاو لبالا قوس ودها 0 و٠ ا

 2 2 أدوا 507

 ٌئداطلا قراع لاق .اط

 انيدتخا: ثنا تيك رماب تردغ

 م ا
 لبث 8 .لاثلا ا اولا * انتوعد ل اتيت يا

 2 ادع جا ١لاق. ةقوسن بلا باعلاود امال

 «.نيرم تق ا

 0 ا ل هادا 0 يحل
 ذأ

 اي 0 اف همز. 0 نا ىدح 0 َيِدَح

 ظ يذلاي داحلا 7 ةعبت< 0 راهنلا 0 لا 0 0

 ظ *« ىدحأ ر ل لا وعر وطلا دالب

 مل

 ْ ا ارقي ؛ ىدو 0 وما لإ دورت را 3 ىدحو

 ٌ 1 ل للصم 0 رح 4 أ هعزانو هلعف

 ارابملاو ةعزانملا اًيَدَحلا *ئاذبا يارهدلا ىدح كاعفاال مك
 سمانا ارو فارابعو عرس ل د ىدع اب لاذ

 ١ يلم لي د ءادحإ < ءينلا ىدحأ 3 (ةدلوم)

 ةاراب انالقو 01 دلت <ي ىثلا ىدعو' 5 هر

 ا ا در ل اف "ل . هدحأو

 |١ كعثلأ ا ا

 0 مك

 4 أعم مدا

 أنينب نع معلب ةءراقم



 سس ل سس

 قده

 2 ديل / وك 3 لصالا ف وه ل 5 اغبلا هب ْ

 لاغبلا ترن أورد ذ اذاف لاغبلا ىلع نوذنعي أون ناك ||| ا

 هيل لوي مضعلو ٠ .اط اًرِجز راسنا |

 ةتاغب بطاخ رعاشلا ل وذ نم أ احا |

0 
 1 نر فر ظ
 ا!اباغنلا يف نيلكتملاو ء بكا فرع ل

 2 ؛ كلا ناك ناف . سدا ةطسإوب ليتعلا اهب ا ١
 كنذلل لزم رم ٍيوقسد> ا ' 0 0 2 دي كف م

 اذ | لاح اندهاش امل كلذلو هلعف ناغال 1 85 ا
 هعاض وافالتخا اع و“ ١ هنالكشت ىف قرغ رغ لا فالتخا |

 |١ رون 0 00 هزو نأ كلك ر ا س.شا | نم أ

 0 5-3 يوذ ا ةطساوب مدل نكي ل نأو سا أ

 ةدهاشملار 16 نم تا 0 ُْق دب 5 و ليق 53 تايئظلا أ ْ

 رالف 0 بلا نا »+ ىنالا 0 ذأ ةنراثمو ا 1

 كلاما كيعا يأ س رحل كيعلإ ْ ظ

ٌ 

 نالفو .هب اوفاطا اَقّدَح نوقدحي وب موفلا قدح 1[
 ضيرملا قّدّحو . ُهَتفَدَح باصا انالفو .هبلارظن <ىثلأ |

 مو توملا ىلع فرغملاوهو ديدشتل اب تيحلا سومانلا فوز |

 007 4 أ قدا 52 و 4 يع - د 00 (دعب 5 1

 هيتطاخاناتاسل اب زانلاو ةةقدخلا رادو كل
 0 أو اكب اوطاحا ع وشمل 0 موذلا قدحأ و١ ةؤح لك ْ

 ىلعف 0 قاد>الا ب اوقدحاو يربر#ا لوقو ١ ةلو> ا

 4 اوقدح ند ةزهإ 8 ةي دعتلا ىلا الوثنم م نازو#و

 . ةق دا

 مهتادخا اواعج انعم نوكي اذه ىلعو .هب اوطاحا ىنعمأ |
 ظاحا انامل 1 رادلا تكا ةطيم م يأ هب ف داح ٍ

 || قداعتا * هب اوفاطا انا ,دحا هب اوقدودحإو ٠ ضع 0
 مالك ن هوهوال 0 ١١ ل ا قداخلاو عاف مسأ

 داوس ةقدوملا #« ةقد> عمجو ناجنذابلا دا + ةماعلا[
 4ي هاو تأ 37 قادحأو 0 1 مذعالا فنيعلا 1!
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 لدح

 - ش يا 2 ل |

 هدب كنر يف يذلا بّوذ يبأ لوق |
 عرس ع

 اهف اند نأكل م لعل نيعل ف

0 

 عمدت كوع يه كوش حل 00

 قئادح جرجا | ثاذ ةدورلا ةقيددا اشار

 امال انتزك را 5 لا كابا ل
 | لزناو لدلا ةروس فو“ للا نم ةعطقلا وا دانبلا وب

 كلا ين
 ١
 اهب ف]ذد و ا

 كح

 ةقو دولا *عسملل | ,هالاهقاذنا ناكت وردي يف عبطت | ن
 ةدئاز نونلإو ةقدحلا ةقيرلنحمإو

 رظنلا يف نيعلا رادا ةلقدح لجرا١ لقدح
 :لظل اب هيلع لام 0

 ةعطقكر خ ثو هيلع ةادحلا ور كاد ممل !لددو

 لجرلا لرل>و ٠ هامل مالك نم امالكو ٠ 20 ردو

 َّقىش ٌقرظنو .رخالا ىلع 4يقناع دحأ كر الر لدحب

 لدا 0 4 ( 1 7 000 . :لاخ يعوالف و ؛ 4نيع

 ا 0 هيا ا ا لان

 0 1 علا تا

 2 فر الا 3 ا 0 ١راز أ 0

 هيئه دحأ فرغ 6 ا 0 ١ ىف قرطللاو

 5 ! ارح جرخألا ىلد | تن

 75 سو م 2 2م معو

 ثوم الدعلا «"ضضخ ممن

 هريصنلا ليد كيك 5 ةلو دا 31 هدب و 3 ا مو.كعل قدحا اوقداحتو ٠ د كرا“ ةصضورااو ١

 ندا 2 7-5 ل 3 4 دورقلا ن نم 5 دو

 رخآلا ىلع ةيقلاع دحا فرشا يذلا لدحالا * لبد حلا

 قنعلا لئاملا وه وا

 ا |لدح ج ةلدح قا ا 0 *لابقا ون ا

 || ةروس يو . زب اا ادح هب انتيناف 0 ءاعملا ى

 |يا وا شيلا ل اف .ًابأُذ 0 0 0 0
 | اهنال وا اهراجشا م انثاكتل ى

 ا ا را لا يا ا رانا
 | ةفيدح تيت اهدنع لق انف لاعئاونل باك |

| 5 َ 4 

 ظ ريع 7 0 4

 | تع يذلا لدحالا ها د ل ق٠



 «يمصالا نعول عمل لاجرلا نم

 ةنمر 2 ا ةكلطاو طرنلا 5 تم

 ةروداخلا 7 00 هل اود - برش كا ل

 5 ءاكقلا دنعو دم ا*عمدلاب نيعلا نالليس

 علا را .هدو ج يف 3 0 ند

 ثاكمو رد ردح نم اي ان والا نم

 ةنم ردن 00 ةاردخلا دي نيحلأ ف 0 .ةنمردخ 2

7 52 

 ع بيبُش ةأر

| 3 
 0 هييي» هد 7 ومو

 25 دو انو ٍشاشعأب تف رع 0

 فرع 7 00 ند كركناو ْ

 نطأب قاما ١ ل وأ نذجا ضايي يفجر ةحرق د ْ

 0 وأ ةباض ةظياف 3 واق ةيظع 60 راع ٠ ننحا |

 رعاشلا لاق .رظنلا |
 5 دكت 32 ل ا ه5 6

 0 أ نم مقام تشو

 را لبالا نم عيطنلإو عامجالاو ةرثكلا ةردكملاو
 ترك يودع“ كد كر دح> *يث لاقي . ظيلغلا |
 | مع تتاجو . ةنم رد * راكم رو دتحل »ب ةردتلا ندعالا ظ
 وطار دمع . موطح يأ مرد يا ارودح ةنسلا |
 ىلع سارلا نمردخت ةيماخ ةّدام ةماعلا حالطصا يفوأ
 نيعلأ رداع ةرو كو ةرودتلا 7 ع 2 امو ترانس لا |

 3 قراكو عملو يأ ةرود>وذ يا هي

 .ةرادنحنار نا :رالنخلا *رصبلاّد كار وانتم ْ

 هيل ا رذدقي الذ ةاقثتسي يا هنيعردنح لع هاوهو ا

 ةرودنلا 2 0 رودولاو رودنكماو ردا ضخ ْ

 هياط روك >لعوهل ا .روذنحلا ةرودنملاو ةراو داو أ

 يأ ل را ىلع 3 45 هدو ٠ مرد حل ىلع 0 5 ا

 ةتاعح لاقي .٠ هود ةرينخ او ربا < 2 ىئيع بصل ا

 هه 0
 ارانب دج عيجا 2 ةدئاز نونلاو : 1 ةريددح ىلع

 ١ كس ديلا 2 ىمحلا ند ككل 0 0

 هللا هدام د كل ل 0 »«ي ريصق يا |
 0 سو ا تا اطل

 ا ا ا تمم م ع ا

 ا

 نب يل مامالا بتل ةرديحو . ةكلطاب يأ ةرديجاب | *
 .اهباب ةرديحو مل الأ ةني دم انا ثيدحلا ةنءو . بل اط يلا

 ا دبح 4 هيف 00 ثمي ًاناو ةيلعلل بفرصتم ريغ وهو

 0 90 لعفلا نزو نال فرصنيف
 ٠ +ريصنلا ٌىرديحلا *لعنلا دئاوز ىدحا هوا يف سيلو

 ظ ىنالأو .لوحالاو لالا جيقدلا نيذزفل اكمل ردا
 1 دا

 | ديما و ردها: ةنموردخت + ثاكم رودحألاو» هد

 26 عضوم ء ءاجلل اعابتا يلا جنب ادع اوفا 5 ءاا مهب 4 ل
 رد :أ| نم اهو ادا

 رجردحن» هرادلايفام حا هالو

 1 * ةمانلأ ريصنلا ناجر ردوا * حا نم يأ

 قدررتلا لاخأ طهوملاو نيلمالا |

 اذايزافاخا

| 

 2 ع نكن

 ريع 2

 روس ةجردحم وأ ادوس م -هادأ

 طايلا ةجردابو دويل مادالاب ينعي

 ريصنلا دادلا

 اذو :قدحو نظ سدح سواحيو 00 00

 رنالف نع ينغلب لوقن . موت رومالاو مالكلا يناعم
 ةسدحو . مونلاو نط 1 ةلوقا يا ه هيف سدحا انأو ٌرما 0

 ظ ادلإ هلم سدو عارصلا يف 4 7 0 هلصق

 | ةاشلإو .قرهسم ةةيرط ىلع ىغم ٌنالف سدحو. عرس

 | فخرا ةماطمب لس دح 0 ةنمو .اهعضذيل اهميضأ

 | سدجو. 2-2 لو راثلا دي طن هلو وزع ا مم حذ يأ

 دال 6 رابخالا م » اهخانا ةقانلا

 ةياغلا الا ع

 م ةياحا هبا ف

 ةبئراا يداب ملا َلشعو وه البكا فرع قو 2 س ا

 0 5 ال ثييح نم ءاهلعي نأ دار و

 ا اهيلا ىرجت ا

 كلذ ناك اوس راب خو دصق ريذ ند 2000 سلا ف ّي

 . دك ذوخأموهو ا بولطملا لص فال مأ ااا دعبل

 روهشملا ُِ ف 7 انطو .ريسلا ُِف ةءرسلا ىنعب نمدحا

 نوكي ثيم ب ىاطملا ىلا ي دا 5 نم ل اةينالإ ةع هريس

 را ننوص م١ | نوكلا ىلع 3 س 7 0 اطوصح



 ' ددح

 ساب نم كلب اه عرجتال نوت ىلا ا

 نم ضو: دانخ نكسو طيس لاب داس

 قرنا محمل نا ناقل يرتعي امو رم 2

 ل ةقرطنملا نم ديذكلا + هل آو ةثكلا || ةددلاوأ

 اص 0 5 .”عينم 1 ُُس ع يلدلا# 4

 ل ايو :اضيا ءاظنال ابو رك ذل ان فوكو لس

 فّرعيو وخر نيل فنص ةنمو ٠ ناقروباس ةيسرافل أبا ابذل

 حونصم "فض هنم و١ 0 هر ف .راثل ١ هلل ب .ىنالا]

 ةعطنل او. ذال هلأ ىو 3 ال 34 ةيودأب نهام ربل نم

 تادئاددو تاديدحو دئادح ج ةديدح ديدلا ن

 . 6-5 94 3 ! نيف ليخلا تعن فرح جاي 3

 2 و

 نكسو .بضغلإو مهل او نشا لوك داح ا
 دانحو ةاددأ ج ضيا داح هيسا ٌديدح بانو ديد
 نءو ٠ يضرا بنج ىلا ةضرا يا نالف ديدح ترالفو

 عمطب

 لوق نم ٌءلصاو . اضيا ويف عطم ال ناو عم ريغ يف |
 رعاشلا

0 
 ا ار را ديدذو ُُق برضصل وه ملغ

 مثاوم 0 الخيل عداخ اي

 درا رك راب دد ُْ برضل تابيه |||

 ا لَو ويلعو ١

 ىوطلا عم بولقلا تفلأت اذإو

 ردرأب ولي لد ُْق برضل نسانلاف
 م

 > 7 3 4 ل كس

 .امدا#وراد هدب دله يرادو تا يأ هديده نكسر

 نإ 3 هم 5 2 2 1

 م 1 هيل ةداح ةعتار اهيف دج و روما ةديدح ةقانو
 ص آء
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 حدأل> *«نادفلا ةديدح يأ يك رك ةليد>و .

 مءاود 54 و دي اك ليضننلا ةغيص ىلا دف ر 1 ظ
 0 0 يأ 0 0 معا 0 و3 هاي نع رع لض نإ :

 6 د هي اك ةغلابلا غيصأ
 هديا +

 اا 1 ني

 لور ا ل نم 2 ةرودو اج

 ١١ نم ةعطنقلا ةديدعلا »< سانلا لوف: أل !ميفرثا الفي

 ثبانو. رم 5 تاذئانحو تاديدحو دئادح ج دي دعا

 ١ ري ع ليسا ُندَألا * دادح يف تركو ٍ

 رده

 3 3 تحح 2 - 2

 بي 1 غنمو د الا دا 5 نكي او 0 |

 ع ع يل أمو .اهتةصالم ي ىئ ضال 0 8 ا + يرأ دو“ كك

 هم يو ءيثعر

 مك ةنيزلا 55 ؟رانلا ةأ را خو 2 3 يا كلا

 ريخلا نم ٠ عونجلاو مورإو ةنيعل دودح لأم دود لاو

 ظ ءيناككا | فراغلا 0 1 5 لع ةاحنل | دنع قأطيو . 5

 ل وأب ىتسيو رهشلإو مويل 5 فا هز انتل اور

 ا ل قاطو :نيأو ةيحانل اك 2 5

 سس و ناب رخو ا ب رص ُث رضك ى 1 7 وعنملا ند

 لك ٠١ 0 د ةجرضك ضبا 2 ةلباتيو ٠ مل تقوملاب | م

 علا ١ ةداملا هذه يف ىنعملا

031 

 0 ل 0 هيض 0
 ته هه ص

 و يا هداج < 10 ىح ةبرضو٠ و١ ترتشلا 55

 ا ا رورو كو 0 "زال

 | اوصل ايف لاق. 1 كاوا دلو .طبه ٠
0 

 دك ىلا اماما ار دح 55 ا تر ل

 نم ةطح ه ف

 تتاجو مطح اك [ ةيلا ملا ردو :ا-مردحا لاق

 سس مل ا

 ظ 0 دي الاس عمدلا نيعلأ 0-0 .ارودد م

 ا 0 ةءارقلاو 0 هب ده لف كولا ق٠ 4 اكل ءيشلا

 | ردي لجرلا رْدَحَو .ءاشنا ةنطب ةاودلاو . عرسا ادهبفو
 ظ ّيثماو اولا ردح * قاخ عامجاو رلغلغ يف نم ع

 | لتفوٌةثك بونلا ردحإو .رّدحىنعبب ةداجو .اههبف عرسا
 ظ ليا 5 ردح ىنعمب نالف دلجو .ةبده فارطأ |

 | كر روت ةدلجو . طيضا لدرلا رد
 ةروه قو.ليا ا وأ نيعسا | مالغلإو كسار داخ

 عاركل اب نودؤم يالي نورداح ٌميمجلاَنإَو ةارعشلا

 | نورئاس وا هل نوطيشن ةايوقال اننلا يف قاّنُح حالسلإو
 "دود ربا ةدارق ةذهو . قوم نوبزالط نواح
 رعاشلا لاق" داش وهو هانا ل اقوا

 أ لجأ نم دوسلا ّىصلا تست

 2 اند 2
 را وو صعل نع ةححلاو

 ْ لانلاب نوآحو نورذاخ هريغ و مصاع ارقاو“ وق يأ



 ددح

 لك 0 دالعو: كدهج ةباغو كاراصقيا انكل فت
 اطتكرا دالج نع 11 ةيعلط ه ع 01 |

 عمد ا

 ريغصلت و دله ندهؤ٠ اكرم نأ " ىنعك لعق ك6 بو ْ
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 ةارملا كلك ركام دادحإو.د ١ رم 1 2 ءاط مسأ فو ةأدح ّة

 ارا اوبركذيسو ديدحلا عججو دولا ملا باب وكرمك ظ

 ةدءوذ 2 0 كك 0 0 يأ دب ديد ظ

 3 00 هذه 00 0 1 الع رح ا

 ردصم ا الع د ادد ةءانص ةد ادحناو. ع يا

 ينلا ىو 0 و 0 م يسلا نييغلا نيب ذاك

 نمو٠ 0 نآسنالا نمو٠ حو ةتايشع ءيت 0

 ىتعالا 5 اق ٠ ةنلاصوُ ةنر وه بارشلا| ا

 امدح ثركاب كيدلا نيمك ساكو
 كن ظن نتا ملاك قدص نايف

 3 ُظ
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 : قزنلاو نيصعلا ند نانسنالا يركعلي أم اضيأ داو

 رمال انه نع يل اءو٠ |مدامم يا وراد 2 يرادو |

 اكل مق و رادقللا ةياهن نيسدنملا دنع ا

 كرتشملا ل د م 5 را و أ

 أو ةياهع كو 7 نيرادتم نيب رعضو وذ ود ضيا 9 ظ

 دي وال تال رخآلا ةيادبو اهدحالا

 تع دحلاو :فللفلا ىف ةروند بكركلا رج نيكد

 54 0 ظ

 جلعتل |سجل او طسا

 ال ع ورع ند هحاتع هي زيق امو. ةدواعملا نمد عنك |

 يف دب ال ملوق ةنمو ٠ دودح ج يضارالاو رودلاك ريغتي| ٠ 5 مار 1 -ّ ا

 د .ةئاثلا وا ةعبرالا دودكلا ركذ نمرانعلا ىرعد| |

 دود 0 ل مو هلل لأ دودح 0 ةكمو- ؛اهعار و ظ

 1 كنع ا لدحو٠ نوملاظلا م كاوأف هللا ١

 ءرع هل ل ةأانعع طرخلا فنضولا 0 ْ

 ذلا 8 هناا عماجلا فّرملا ءابدالا دنعو ٠ .فْورلا| ظ
 نأ هل رس 4يذ لوخدلا نم 00 2 دود عيجأ |

 م2 َّس 9 2 6 - . 2 أ

 ا م ةي تميم ٠ كا هل اح بخ ةردعم هبوعع ءابقنلا ا

 ا ١١ ىلاىل طغملا نع ل 58 ةعرشلا ةماكحاو ةيعاط هل هللا ظ

 ددح

 دل اذ ولجان اروح نامسنالا ميك ظ
 سايق لكو .لومجلاو عوضوملاكساينلا ةمّدقم لا لدتا د

 ا رانا ربكااو ا غصالا قو دودج ةئاثرلغ لمشل
 0 نإويح لكو ناويح ناسنا لك ًالثم انلق اذاف
 مسج ناسنا لك 9 ةنم ةلصاحملا ةيتنل | | يا بولاطملاف
 دح مسجلاو طسوا دح ناودحإ اورعضإ دج ناسالات
 00 لسنا و قتلا نسكت رام اتلا جاور ربك و
 ردمانلا داو. قلما 00 ناتتنالا كف مك

 ار دتكا دي بلآ س فاو بيرل لصفا اب وا قطاغلاب

 . ؛ةضراعم نع مزجتلو رشبا| قوط نع جري نأ ىلا
 نوكي نا نييفيرصتلا دنع هَدَح ىلع نيتكاسلا ةاقنلإو

 ةداموب 2. ةدحاو مك اد اا 8 نيل كفرت 0

 52 ددحاو 7 ه 0 3 6 و

00 

 رخو. كالا يا 2 ةوعدو٠ ير مارح

 ملط سل

 ٠ ”عنم يأ د اذه نودو٠ يداك لاا كا دده

 يودعلا ليفت نب ور نا ديزل لاق

 مقل اخ كراس ذا 0 اذ

 كدا اوقف ميعد ناف ظ
 ميني يذلا دارعكا < دب : يأ تدب رمال اذه نعل انفاق

 بابلو ةعئابو ديدحلا معو داما نم داماك ديلا

 باّيببلل ليق ةنمو عنملا ٌدحلا حاتصل ا يفو.ناّجتا ورجل او.

 ىنعالا لاق. لوخدلا ند عنو ل

 اهدادح دنع ةنوج ىلا انكي درك 2 ص ل واتهف

 جحلاعي ةنال وا جورتملا نم عنمي نال داّدح ناحل 0
 نعاشلا ل اق ,ىويقلا نم كيدكا|

|] - 

 ا 3 ايل "لد د د ةماقتسا 4 هذ اءو 26 507 نوكبإ
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 ٍَقوسي وهو داثدملا يل لوذي

 هنغالب يف ّي مالكلا ىف قري ناوهزاجم دحو ٠ قطانلا مسجلا

 || رهوجلكو قرح ردوج يهغرأن لكون اعيج نيفر ةراطلا

 ديلا تأ يف لطي نييتطنملا كنعو. ا : وفر قر ارد

 | |تاّيتانل اب نوكي ام وهو ّيظفللاو ّيسرلا لباقي ام 0

 أ امىلع س

 ا 0| بن رمتك هذ>و بيرنلا لصفلاب ب زوكيام



 جدح

 نم 4 اب 0 ثّدحْلاو ٠ يف ا + يذلا ناكل

 نييصض و رعلأ كنع كرك هنمو٠ ال ْف 01 11 .ثالاأ |

 .اضرا بكلإو لخلل ضكرو يقالتملاب فرحي ردم مسار |
 روج ومس دنع ةلفغا ليلخلا نال كر نادنملا هل لاف

 ناعاف هنأ صا ُْ وهو. هركذف شنخالا كو ا مثرعشلا| |

 5 كدالاعد 7 3 كل 1 4 ااا قو تاره نا 1

 5 8 نم دأ|

 لاظاا كنَّرَحإ 5 0 ظ

 سوقانلا ّق دون ةنوح ىهسيف هيف ْنَاعَف نوع نيكسن زوجيو
 رخالا لوف ةنمو 3 تتار ارا معصع ا |

 م مثرد 3 0 يلام

 1 نم م نيد 00 ثيدتلا نم .لعافم بأ ثرَل "1

 لوعقم مسا دما

 'ةدألا هلأ 8و كرا

 ثدحللاو . 2 4 ىتعأو 56 ثيدذ

 يف نأ لاق "يب 21 ّ
 ىر؛ يذلا ص 0 ١ امو 2 ليتف٠ اندم 2 لكأ|

 لدأو. ًَنظ 57 م اذا ٌنظبو يارلا| |

 ةرولا ةدأملا هنه يف ى مالا

 5 0 او. ىلاعت هللا نم

2 - 
 ٠ ةررض جده هج 2 هجدذه | 7 : 2ع

 00 0 اهّدَع ل احالاو. 6 )

 اماحأ بح نيبللا اهابام اند لفالأ
 . ب ماهر مهسلاب اًنالف جدحو ٠ مهاب الاجا هكئرب |

 ةلصاو :قيدحلاَر اظن هيلا 0 4 ةاقرك ررعبب *جدحوأ |

 ورصب ةجد> ليف 4 ف حسن ١-00 ىا جددملاب يرلا|

 نانالإو راحل فص جالا لاق كلذريغو ميسا
 فلم الح ة ك4 نا هجد>و. د6 رذأ هدب خم اعنا اذآ

 لجراا جدع ويف ةنبغ 5 1 عومس عانك 2 عوس عجاف ْ

 ا 5 00 يعمل ١ جد>إو. 0 ورد * |

 0 دولا * لظنلا كيسا جدتكلاب ثنا رسل |

 ذاوا لظدلا جدلا #« صالح ٍ ةتاداو ْ

 نينا لع امنا كلو ةلو اولا 0 ا

 م

 دعشا أ

 | هاو ركود ا ُِق 0 نإ : ملا كنعو٠ تف دعا.

 ا 2
 هيلع 8 ريبلاو

 دده

 بط لا (يطملا بارصلاو ا)بطألا د طر 7
 كاسح جدلا . ةيخاك ءاسلل 2 بكردو لوح | جدتحاو

 ظ ةذحاو ةحدولا 27 جاند 2 2 0 3 تلك ١ طم

 | جدحوباو . جدلا ريغصل 2 يح م اطو جدا

 | ةداملا هذه 2 2 لح 0 ها را ءالح وهو ىلقللا | ن

 ةنم 3ع رف يلاعللا قاب د لظنلا

 5 داع
 ةريصق يا ةتاده ةأرمأ - حدد

 - ا

 ريصنلا ءدهلب 4

 ع >

 2 00 د 5 6 0 02 ةنع ل

 4 بدا داق 2 ١ هيلع م افا فد 6 ٠ 5 ط لعج

 ُُث 22 َ
 دم ههماع - حو . نحلل تتاككرا نع ةريخ عمو ةعنع

20 

 أ ع وثلا نع يا دكحو٠ ةهيآاع بضغ ةّدحو اددحو اد>

 اردرامهو ١ 12 م 5 نكلا دحو4 ةنع هرم رخال

 أ 6 . <

 | كا نحت ةدج كلا تدَخَو“ 0-5 قئرو اهذدتوا

 2: ُُظ
 راض ا 2 0 0 .اهد> َقروا

 | 1 دال>و 6-5 0 كل 51 اراأ تدخوت م وأ د

 لجاليا ةّدعال هج وزةأف و دعب باضاكلا 39 ةنيزلا تكرت

 0 دا وح اوح ج 0 يأ قولا د 3 61 31

 ا عرزلا

 هو دخ نب قأ ذود حاط ماقا ضرالاوّرادل|و .بضغ

 هك اع ةلراكلا 232152 كلام

 رنالف ضرا ةضرا تف داحو "هنل كلو ذاق ه تاع

 ىنعب ادانحأ ةأراا تّدحاو. اهذاكام د2 ناكو اه

 رظنلا 4 هلأ .اهةحونعب نكمل ” دداو. دع يف تدذحا

0 

 .انلاختوايداعتؤا ا هضاغل ادام اد داهشو:و هيلا رص

 ا ك1 :١ بضع نالف لعو 5 د ةتحاو

 لجرلا د ءعساو. فدحاف 3ك تو '>2لوأن. .١ تنده
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 لعتسي ةنال ديدتلا نم ةؤتشم وهو ةتاع لح اًدادتسا

 ةكراتلاو لعافم ب اانا د2 بضع هيلع د لوس ا

 ا :داحلا ةيواز 01 قانا

 ل
 ل لا ةئارو-

50 3 3 

 فسم ةداحا * ةدعلل ةنيزاا |

 - 7 فالذ

 باوصلا وا
 01 ااا“

 ن نا كداند ح نولوتب. . 5 هلم

2 



 ثادح ث اح

 م سس | - - --_- - 0 ا -

 اوبهذ انلانا اناوخ ١ للا دعيبال لاق ابدع 0 لح هدجو ربك او فلنا ةثدفسأو 0

 دبالاو رهدلا ناثَدَح هانفا يلا ةمراا وذ
 03 - م 22

 ثودحملا # ثيرلت 12 ديلا 5 كيذا ريثكلا 2 0 معايشا نع فيلا ثر روس

 ثودحاو ميلا 2ك 35 ع جوراخلاو مدنلا ضيفن أ و هيارط نمتبلنلا عجار ما

 ١ ىلا ردو>-و 2 ١ اراتشم ءيشلا 0 اكل لدفع ىاذلا ىهو كيانلا ”عجأر ما مآ اوق لإ دب “م ّ ةتسأ فرقا ةلوق

 أل مدعلاب اًقوبسم ءيشلا نوك ةيفامزلا ثو داو . ريغلا | بت يال اهنا ريغ لصولا ةزهجار ردصم ئضاللا ةغيضب|
 | يضمدق ء ينلا 57 ”يفاضالا ثودحلإو 08 :أمز ايس ةباتك 2 56 ١/ حالطصدا وه مما منةسالا ةزشهدعب ةيف

 ْ 000 ءيش دو>و نه 7-0 اعّلقا 2 نم ٠ وع ام لوا +يشلا ثداححلا * ةزمملا

 1 دا 8 ركدرتب ةيزرخلا لها دنعا ثر دعما | تاهو "هيلع اك ارا ةدوجو تراكم لكيت
 || براضلا ىلا ةبسل اب برد اكةنمزالا دحا يف هبحاصل هتانب مانلا ثداحلا لوقو . ثداحو فو دوجو ىلع اًنراط

 كو

 الع 50 ار ةثو 5 3 مركلا ٠ أ اة 1 روكا فالؤذ | روع ىسإ ثداردلا نم هنااذب موفيال أمو 3 امداد ع ظ

 ١ رريدو < مالكلا ليلق 2 ربخلاو كيد دا ثب 0 .ً .ثداو>وتأن داحج ثدالا تدع ةز ناد دج اًمداحال

 ١ هج 0 ه ناسنالا غلب 5 ءالكلك تاي هك ُُ كات هال ةئالحو نددَصم ةناردلا 0 ثداو>و

 ةتءارظو ةلوا|
 3 0١ :ةثودحأ عج نيكي نأ 21 ْن ا كيادزحأ كو 1 تانج لجرو ثيذ ١ثدحلاو ث

 ملا

 م د
١ 

2 
 | جثيدح هل لاقيرما مانم و ١ ةظقب هدام وأ عملا ١ »< ردص ضاأب ةيوستا | كا ع

 1 1 مناد ١

 ا نيب لا ثيدح> 1 تاندحو 0 3 ْلَغ ا | نمل ثّدتب ءامسن ثادحو راسو مدح بحاص

 ا ارمدحلا حالطصا 2 ثيدلاو“ يف ا ةئادحأ ئريرتلا لوف ةنمو

 ظ لوقو ١ ةصالخلا قو وراراثو هلعف ةياكخو يلا لوقا 00 2 0 ةفرعل يذلا انا

 ْ يذلا وهو) 0 دأ يذلاوهو) "لأ صل أ ا ثفانم ”هكف ِك وأم ا

 نم "مس ثمب لوح ا كلا كط لاقو ) ةراوحصل | كاذلا رهدلا هانح 1 أ 75 ؟اغلاو ِِخ اال 0

 ”ريرت وأ لف لو 3 ٍُس 3 2 رابخإلا وهو ةدشلا 0 5 ةثودحإو ة 3 انو 0 تت لك ٠ ةيئأوأ

 .ساينلا فالذ ىلع رتل ىلع ميجو ىلا نا 52007 1 تلج 0 حاوصل | 4 ناو ديلا انحأ َج

 ام ةولعج 9 ةثو د>ا ثي دا الإ دحأو اكل 9 اق 00 نسل ثم لح كل ا تركذ ْن ا

 رد 2م فب ؛دبلاو .يبلا ةثودحأ اولوقي لو ثيدعلل 5 . ال يا مالسالا يس َتدلإو كابا ةنمو. ثداحا امضيا ظ
 ظ نال نعيور امهر 0 .هزيغ ع ه2 نيب او.ئدلا ةببرغلا لفأ دنع فدك: 0 تو ظ

 فك 1 ثيدتلا لعو ٠ يبنلا مالك ىلع ةفالطا زوو رددملاوه ا ثدلا مس |آو٠:لءافلاب موق ضب اوهأ

 ىلع لشي م ؛ءوه ليقو .ةلإ و حاوةل اعفاو ّينلال اوقا هب | ةساخأ اوه ءابقفلا دنع 00 و مايفلا ادايرشلاكأ

 *ةنصوا اريرةئ وا ًالعف وا ًالوق ٌىينلا ىلا في .ضأ املقنا نأ ةوشولاب مرابولا يبفا ةساجنل اوه وأ ةيكا

 فانحاو. ةعسأ| لوار اطما ءاورم 13 ثدح عج ثادحألا ر ءالا لوا ناثددملا «ذث داعحلا دما * ميتا النسل

 ظ ام فو ثيدعلا نم :ةلؤفأ ةثاودح لاو : ةبئأون يدل وا يف يا 5 2010 ةةؤادنإأو ٠

 0 الا ثيداحا 0 ثا هك ادبعل اق. هنآ اون ةنأث د>و رهدلا ناثدحو ٠ ا هنأ

 ا تدل 2 | لكن نم كك اع صاخ رابخإإ نإ ديلا ا هناك ت'أا

 ؟0 1



 بده

 0-1 ىنعك لدحر | بدحأو 0 رع و د بد
| | 
 هيو .بدحأ سم اد بدو. جيجا ةلعج هللا يدحاوأأ ا

 ًِ تليشأو و ئ 20 ل أ رمل تا 8 ا هيلع د١ىة

 ىنعم اب اديدحا بدودحأو انداحت بداحتو. اهدلو ىلعأ | )ا

 ١ بانا »» فقوتحا مرا بدودحأو. بانل 2

 | ضرالا نم عفترا ال. بدلا ٠ ٍبدح لك نم مو ةنمو
 !| ةبدجلا ةنسلا راطنا «ركلا ىلع ةانبل | | ايران: نولسنيا
 | ةلئاتافدارطس د كس ”عضوموأ

 | ريرتح روق ياعم جز دحلا نود ثينأتلاو
 واس بالا موي ثاد رج

0١ 

 اهروهع ثأقو اهيل اهع تءاسف
 بدك او:اهنمةفاغلا رومالا بّدُحَو .ةبدحعج بدل

 الذ لمرلا بدك بص فود و ا طظاغلاو
 | ف رثالاو 2 قةكار + املأ 0 نم عفترملا | ظ

 .٠ مكارتف ب 5 !اورمرز أنت امو يصنلا وهوأ تنبثو دلا | ٍ

 عدومو 00 4 550 ٠ ودرب 0 ءامشلا نمو || ١

 بدحالا | تمام 5 دولا 2 6 / تام راش ضد 2

 ٠١ ةديدش هاب ا روع الا نم هاب داو ' ةييوق ها دن يسر هانم فاننا رول 1
 7-2 مر 5

 ةعهلس ل اظن تان ناسا
 نرد هي ا ا
 , |( لوق ةيلعو .لصوملا بن ١ دعلاو .شعنلا اهب دارإ
 ظ رعاشلا| ا

 سال :نيتزاف ام هنا ا
 « , هس

 ا

_- 

 2 ! لصؤملا نم ا

 دارغإ كانو تينا كا ةبال ل

 ا

 ةريثك يأ ةبدلخ 00 .نطملاو ىدحلا ا ا

 تارقف نم ةرتف ل اوز يف هابطالا تلاق 5 . نطبلاوأ |
 ناف. نيبناحلا لو ١ىلاو ١فاخ ىلاوأ ااماربظلا| ا

 . عصتتلا يملا مدل ةبدح وهف م 2 ىلا 1 كمل افا أ
00| 

 | ماّنق ىل

 !امنادأ |

 ا ةجراخ يأ ة هبدذ

 ىلا تل امن حولا: ةيدحووف فخ ىلا ت

0-0 

 عابتا ارا نم قر 000 3 2 0 0 مح
 اوداز مهنأ١ ا 5 الا به ذأ موه ذم و هيدا لضف

 وعم قرعو ل ١ نم 2 2 زساننلا

 ا تدد َج سرا عارذلا

 مد ا وو ا
 الإ تيا وةو را حداح طبعا ١ ناو بادخال

 ظ نتل بود
 هع
 دوي .رئاخ يأ دب انا لاير :انكا ديد 3

 رآ عاتجال دولا طبع تاوخا راوتم ثاكرح عب

 َ ةكرم وجا ةراد : لاق 0 طيبنلل 7 2 ا ةييف

 نآلا كليم 3 ىلدبدب كح لح

7 

 نايبص ١ ا اودقسا
-- 

 5 ا
 ةبعل اهلصاو. هيف ىه ل بجتأ | ىنعمل ىلذب دح لهتسأ

 || دب دحلونب ةيومضعبف لنا يف فلئخإو .نايبصلا اهبعلي
 0 نم مينمو٠ ٍِ تونا ى ١ لذ لح دلما معلا 0 2 ْ

 4 0 ل ال

 عا ١ كندا * ةآب من 0 ءآبب قنديدح لونا:

 ظ اهمانس به 0 ةرماضلا ةنانلا رآب دجلا ل رادح

 :«ريبادح ج ضرالا نمزشنلا وا ةكك/او ةبريبلا ةنسلاو
 ظ انهعبا 206 8 3 0 :رماضلا ةفانلا رع 5 |

 نجلا
 01 ع

 | مدق صب ةثالحو اثودح ثدح غىب وثلا ا

 ريم ر

 ريصنلا ب ل

 هَ 2-2 ه- و

 0 مون :كةلكاشملل مدَق عمر كذ اذا ثدحلا د يخلو اوأ

 ظ 00 نازحالا 0 ى 0-0 مدق ف 5

 الو هب فعالا و 7 اء موس كر ناب كلذ لاقي

 ناكل عضوملا اذه يالا مالكلا نم ءيث يف ثدح م

 . عقو دا سد جاودزالا ىلع مدق|
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 أ لا م
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 رو "رالف وأ لذملا ُِي اهاولعت اكل هراك
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 جاع ل ةبّور ر لاق“ ةعأو جا حسام

1 
/ / 
| 
- 

1 

/ | 
 - ||| أ
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 | | * اهيلع او اوناك يل ١١ لاخلا هد هلام كلذواع) املا م : ا 5 اسو هيلع للاَزص

 اذاغ ف لكس اه وأ ماعطلا ند ةدعاملا ىلع ن 0 1 ل 2 لعب مس كنوح 1

 أ ةاضنلا تم كل علوات هم ركن نسا ا -_ ا«لحأ مر او لذملا لئلا +اطعأ ذامح هلت ةاتحلا |

 ظ تكلف يلا نإ أ ا موت جحا امل لامس همم ىلام لوف ٠ . صانملا لاحلإو ناي ْ

 ا ا دايع | لتحا 5 1 ب باوصلاو 1 و ضال ا
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 .اهكام هعطتنيال دتح ئإعو؛ ةلصاوع وثلاردوجو. دوتحو||

 0 نويع كسلأ ) ضرالا نويع نه حاوتصا ١ يف لاف ْ

 ع نويع نمد 0 سومانلا قل أقوم ٠ موق ةقفاوو |

 ا دقو ا دحأو دونا الك 20 5 كح |

 سلمون تحو ارتئ ةاهأ 0 هيف 0 1 |

 52 دحاولا ةقلسملا نوي كلا ا لك هاضف و هصولخل ْ

0-6 

 ١ - 2ك 5 5 - 2 .٠

 . ةيقحاربسلا ب ني هر ةنمو٠ . عرسأ روح تندد 2

 قو" ةنز ثا "م تاون < 0 قرولا توت وأ

 رس

 ددحَو ٠ تبثو هي ماقا اروح دا ناكملاب لة

 7. 6-5 ع م :

 3 هرائخا 2 يلا لوما ادتح ل 7 اددد كد ءىغلا

 ءلعررب .زع علم

 .(ةرصأب لأ نيعلا ي | حل اذا دتألاو ١ راما ف ا

 2 5 7 ور
 ا 0 قي ٠ عبطلاو لصألا ديلا * عراش او ردصم دوتخ و

 0 د 9 ”نالف

 | دو ةكحلاو ”ةدش ارتح هرتحيو“ 0 ينلا 12

 قنا 7

 مهجع ركق
 روز 0

 ١١/ ماظعاو خيطا انالف و٠ د 5 ا لجرلا رلاو ٠ ةثفنلا

 راق أ اذإ نال ناك ناش لام
 !اق.اذا يصالا لاق ؟ رح حل اد

 ريغصلا سر رتحملا د لع يف نم ناب 9 و شب راج يف وب ا

 تا

 اذا ءبخا 01 لصوي امو لأطو ضرالا نم عنترا
 || تيبلل ذخات نأو - كذا را ةطجلاو ضرالا ند عفترا

 [ليلتلا هيثلا ةرتححإو . ةدحاولا ةعضرلا ةراكلا 5 *اراتح د
 | |عترا اذاتامخا لسا لم امو ةماعل | دنع لحما ةنمو
 ا صف عضومو ةراكولاو نيف ةدعلا خيتو ضرالا نو

 | ذل روتهلاو .رتنملا ريا *« ةريكولا ةزيتمحلا * 5
 نبللا 7 كدا والك ّ عش عضرب

 ريصنلا برا

 تالا لكأ دنع توض ةقراح دارها شرتح

 هيلع اوعس يا ةوكردي مف هيلعو ١ اوعجا مونلا 1

 اوعب ةشرتخلا عج ةناك شرانحلا * وذخأبل |ودجو
 !ارحا املاقي .ئصلا 0 لوعتسا مث دحإو يعسلا
 نم مونلا ةشراتتلا 7 هناكرب 3-0 هيل يبصلا أ ان» شرا: -

 توص ةقرتملا «ركذ تك تالا ونوا .ريصتلا ١

 ا طيشنلا فينخم 0 | مالغلاو شرتما 0 ا #دار 4 | نك

 | رتحإو 00 :

 .يرثتملا لاق اهط وأ يق ة ةزدأ اندر يي ل 2ع

 ىدزالا

 نواوأي ةماعلا صضعلو٠ . ارح هل لعج تلي ٠ ةلكو ْ

 طا انالفو. ةكحاو ْ

 منان تدهش لق لاع عى

 | رم ل كر ميثم“ طا اذا

 ترحم لولو اراتحا تيبلل كعلا ارح رالف رك راحو

 5 دع 1 الل اورق 0 * تنقذ 8 52 ع 2 مودل

 | هَدَع 6 ةراحاو. ةنع عجرا م 20 أف 216 ص اذا 0 ىلع 7

 ريكي رانا تاوصلاو ١ رانا + ةمع
 | ةئلح و هل رادتلا م 5 ف ر> و ةنانكا عيش 0 ءاوكا

 نينيصتا نيب طخلا ا لبنا 1 اك دال
 "م وهو و ا 55

 ج بانطالا هلا دشن ل اظملا ضارعا يف د
 هىشلا او لاطو ضرالا نم عفترأ أمو صم راد راح

 ءرّشحدلاو ليلنل

 دا 2 طا ٍناجأ ق قازو

 01 ايا ُِق ل رتخلا اف ٠ عل

 انك

 نيعلأ |

 شئحإو . شرخ لوهجلا عني |
 شرئاف شر > يأ شن :حاف ع |

 كلل امان

 رع و |

 املا ايد بلص وأقر ردا

 1 نم فراغ 3 ع اة هدضوم ن 0 .٠

 ىف نوكت ةردحلاو ةنودخملاو ردصم ةفرتخا »< 0 يدي

 < قر

 رظنلا م 00 6 0 ع 00 شبح

 * طاغنل اب 2 5 لوهججلا لع لجرلا ىن شحلو؛ 1 اداويلأ

 ا لاقي 0

 شح لاق 0 فودح َج توم فانا - تادم

 فوتلا ناف ز رح كسذفنف

 ٍدأو 1 ع ا

 م

 , نا

9 3 . . 

 ثالف تامو . فونت هلو كك نه لمتسي و ليق

 لتق ريع نهد ة هشارف 3 ذ لع ا هييفنأ زر 55 هينا 7

 هيف ف < لاخي دقو. تر ورق



 كعئحم

 هلا ةقسأ ها البت مسه ناك ١ ذا 7 ىد دعب|

 هيلع حربن نأ وم ا نامزىلار اذا يأ |

 ةيعسلاب هل ابقتمان كنا تاو 0 11 5 ىف" نينكاال

 0 0 اق. 0 ١ " د>|| ظ
1 

 ناني ءاع كلذ ّصق ناكل اهنا ابالل ازا ازأأ ىلا ران اهنلابأ|

 حار عضرااف كلا سز كار | رظنلاب ةكيلاح تناك 0
 ها 0 ذا اهل 2 .قح كروم ت كلوتكا

 ”ةيقيقح تسيل ةجيلاج تناك راو: لوددلا لال

 قد كسلا صدقت ماذا 4 ةبدص) اجو جفر ع لب

 !اب لوسرلا لوقي ىت> انلذازو

 نا اهدحا . طورش ةثلثب الا ىتح دعب لعفلا عقرب الو

 م نوكي نا يناثلاو . لاب ًالووم وا ًالا> نوكأ

 تيرس امالو سمشل | علطت ىتح ترس زوجيالف .اهلبق اع
 شنخالا زاجإو . اهاخ دت ىتح ترس لهو اهلخدا ىت>

 ' اًباصا ؟١ مالكا كل كضا نك ب ا لا دعب عقر ١

 ل ىلع ال ورساب مالكلا ىلع يننلا ةادا تِخدَأ ||
 نا الا واولا ةلزنمب ةفطاع نوكت نا يناثلا هجولا . ةصاخأ|
 نأ ةناث تح فوط نا اهدحا. هجوا ةنلث نم اقضي
 يناثلا: تم اك ا ريظمال انرهاظ نكي ناراعدحلا طور
1 

 ةزجوأ .ةادللا
/ 

 ما ابني ردو ىتح 5 ْ

 ةدابز ُِق 0 ا باك 0 نأ تح ايل ٠ اهدلو ىف ظ

 انلا كراز و صفت وا ةآيبنالا ىتح سانلا تاناوإا
 طرش نال لوحلا فطعتال اهنا يناذلإو ٠ نوماجا ىنحأ

 الو كت اكقنم رك وأ اهلبق اه اطرح نوت ل !قوطعمأ

 تنطع اذا امنا ثلانلإو. ثادرنملا يف الا كلذ كاتب
 | لوتف كالا نوو اهنيب 0 قرف ضفاف ديعأ يورد 8 .

 80 نأ عام: دايز ب ىح موقلاب ثري ظ

 هرج

 مو ةَنبلا 106 ةفوكلا لعأو

 1 5 0 ف نآو 1 هييف ىد نا ّص كل ١

 نأ كأ انا هجولا : كلذ وة وءاج ىأ | ىحيا يقود

 1 1 دمر ادعت قزح ياكاديا فرح ناك ل

 م . دا ناك اذا الا ىتح كعب لعنلا ع كلذكو دأ

 !هءضننخت ن :نأ 5 كلف 2 اهقار ىتح ل تاك ارك ١ كلوتك ْ

 | ميل أح ىت> رب دقن ىلع عفرأ

ونمآ نبذلاو لو.رأا نا ركي> |
 ىأا : اكو اذك تولاوتي حم ا

 0 2 تي نك ناأ

 لام

 ارز لوفك ةيلسالا هليسا لع لجيدمما تاس
 اهتامد ةغ لْبَتلا تلاز اف

 لكشا ا ءآم نيش لكي

 رعفان ةءارتك *عراضم اهلعف يتلا ةّياعنلا ةلهما | ىلعو

 اونع

 و
 ءادتبالا ىلع عقرت نأو 5 |١ | ىنعم ىلع بصلات نا ىلاىنعم

 ةأهب يرحل ٌْق كمل - و اك 6 انياو 3

 ةربتعملا ةللاو م ةعاوع لنا قع مدلل نارع

 قو ورع 3 ا جراخلا بسس يف افا ع

 اح * تح نم 2يش يسفن يفو ثومأ

 فرح لكك لاو ةيماوتتسالا "ام كنلا تدك هع ئح

 اف ا

 يدع اد هعو ت كثءح و تاعف 1 لاتيف هللع)

 هلوتك عملاق اأن اردبو“ عيجا ُْي فلآلا |

 ردامر يف غّرق ريزننك ينل ينئشي ماق ام ىلع

 : يصوت اع ال لاق الجر 9 5 000 .رانلا يف عنتيو |!

 ةلفلدل ايد تكت نأ ازوميو اهلصالعوالاب 0 نازر سم

 ء« اهنا اهلا فدو كعب ِ 2 ةام نأ ىل 0

 تراصٍةيحو .ةدحاولا ةلكل اك اتراصف اهسفنب لاتسن

 رست ال فل اك ان أبن

93 

 عم ترهارت لا

0 1 

 7-5 ديدق ب اق

 عدلا

 ا قحو ٍضام اهلعف يقااو 1 ما

 0 ةثلثل او اكلم مقرا نو ا اولاقوا

 ا ةيرخلا دجويا الو. 14 كل رابعا تو نهد ذلا بسأل ىد

 |[ اكل لاق انطو قى لذ هانعمو 4 ةلع ع لماع

 | أباصا ىك ىلا يأ

 | هد ا ناف ةروكذمل ا٠ىللع لذ دي رجل

 | ا كير « تفلألا ظاقسأو "ف هلل ١هوتتب لاقف يبا أي

 ام اال ا
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 مسالا ةيبحلا * بوقعي نع ريكلاب|
 او اك 9 كل يا - د« ىح |

 يتلف مال اق مدنا نط
 و كلا اقرب ىر" رجاصا

 مع

 لي 6 نم وبحي ةنال ب يس ليقوأ

 رك ب ح يف اهماوخإو ركوحلا
 ل لكوبحا

 ان ايا 6 نا ٠١ ةبرض اًنالفو

 0 2 كح هزيعو ا 0 ةدئجلاو. نم ل ْ

 عك: 38 < هريعو ادا ةدئعلاو ءاسكلإو بوذلا

 المز.١ تانك تيد ول لاق عيمجا يف اَنَح

 ريعبملا ريصفلا اا ا لئلا ا

 ٠ لوزي ىتح دوعب وأ مدبب 1 وذلا

 | صرقلإو .دوعلا وا ديل اب رشقلا ثحنا. ةيصرقأو ِهيَتح
 . سبب اناتحإر ّطرألا ثدحا * عباصالا فارطاب رشفلا
 لا هسا 0 8[ 2 ب 1 تاَحوَأ
 ذ غلا تح

 0 0 0 2 تت 00 :و وانت ظ

 : ةباكا تانك

 نر تيلاو قيتعلاو مركلإو ملظلاو لبالا| دارا ا
0 

. 0 ْ 

 مس 0 قفالا نم فرشي احلا

 | يأ ةنم ثاحت ام ءيش لك نم تاتو.
 تع عييلاو ليلا نم داوجاو ل يضم تح * نانا

 0 نه ءقزتليال را تاو

 اهاقاوهو ناسا ظ نأ لبق لبي 1 ضارتعأ ضرع يذلاو ١ صعب قوف

 | تانج *«رسبلا رئانتملا لدغ ان ه توت اجب ةرتخمل ير 3 ءاينطلالا نم
 ةياغلا ءايتنأ٠ ناعم ةغان نا يناي فرح 9 توتا |

 ىعك 0 5 ىعك ليلعتاو تلااغلإ وهو لآ قع

 لوالا. 2و ١ ةنلث ىلع ع تشو

 ا” دلو لدلاو ىعملا يف كا ةلزنم اراج افرح نوكت ن ناا

 ا 2-5 3 مر

 الموا اهسار حكي نع تاك ار كانا اوال اذا

 ظ اتا رسررووم الو نجلا علطم ى> كك 0 الوزن 21 ا ءهسكلاو. اولا

 !اغلا ىلع الح لود ا هيتتسا »< ةي كالا لتف ةيلتف اذا فلالاب توزلا

 اهدحا نيطرش اهضونخل نا اهدحا .رومأ ةثلث يفناهلاخم

 نييفوكلل اًقالخ ارمفءال ارهاظ نوكي ن ا ماع
 اقل لوف امإم . ةديللو

 1 خلك ل كا
 ةبيغال ام 3 ص

 7 نأ رهو ءارجالا تاو ذب صاخ امهناتو

 نكي مل اذا ابها ينانلا رمالإو .اهنصن و | اهنلث ىتح ةحرابلا

 مدع وام 5 2 اكد 5 5 وخد يضنفت 3 برق اهم ف

 | اهدعب 3 ةناف ىلا فال لوخدلا ىلع ء لمح هل هلوخدا 5

 نا كلاثا نيبابلا يف ب

 ايف. ىرخالل خت ١ للصب ال ل درغنت لق اهنم م ةدحاو لك

 هنأ ىلا 4 تدر انأ/| نعسبأبلا <ي وثلاو. ل 0 تع رولا 32

|| 

 ظ ,ثودلا تشو علا حر محو ليش يا تح ةنمأ
 اياب سعالو ب 8 0 ”اداو 5 2 و ن اال يا د رصد دف ةغأب ةروخصلا طلاق ةدوكأ ٍ ا قيوسلا ن ْ

 ا | -
 7 قح هي كيدرت ام امو٠ .ةنوكلا ىتح تامر“ 5ع ديزا تيدا يو. اهل ظوس ةام انالفو . هطح ءىثلاو

 كك 0 د هد بوضنملا عراضملا عوذو زوج

 ةروضملا نار اخ دل رب ؛ كقشب كلذو.دلبلا لخدا |

 | ترس زوجيالو م معو ندالصم لبوأت يف لعفلاو

 | ٠ ناعم ةثاث عراضملا لفل ىلع ةلخادلا تو .ةلخدا ىلا

 ا انيلا عجرب ىدح نك يب احب تاو ل ١ ةفدارم 5

 ىتح كنواناقي نولازيالو ون ةيليلعتلا ى ؟ةفدار. رهو .ىسوم

 ْ ْ ةندو م كلذو . ةيتانثنسالا 1 و

 2 رخاشلا لوق
 ةحاس لوصتلا ندداسفلا

 ليلق كيدل امو دوت ىتح

 ه9]
 أي

 اور ىلا 0 رلنز ىلا تبتكز وج

 ىتح زوجنالو ..ةفركلا ىلا ةرضبلا ند ثرهو يقاغوه . هرشق 7

 ظ

ْ 
 ظ
| 

| 

 أ
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 ويت

 فّرعلو مرو ةنه لعب ن نطبلا يف 1 ودصم نيتلاوأ |

 ةاقستسالا هلل 0 نم 6 م زنا يتخ 2 !و قس اب ّ

 رمحا 0 1 اق ا 2 فواكلا 1 ِ الل 4يف رس اماودو: ةقرلا 0

 نع نبا سيئراا لوق هيلعو ٠ ءاملا نم ءولملا ّقزل اكريصيأ|

 هتزوجرأ يق انيس 1

 نيححاف الإو لوبلا قلطإو |
 0 ىهنا نه لوخنلا جرختساو ْ

 زجاراا ل اق .نبحلا اهباصا يب او نطبلا ةضضلا ةاسبتلا ظ

 نبل | تاج ةاهرو 0 ظ

 نيا ترملا ةرتك نيللي اخأ

 مل ةريثكلا مدنلاو . ضيبت ال يتلا ماها نرم ةانبلاو

 ظ لئشا 8 فوت ىحاو قا نر هلال ام ا لم دلاو لمدل اك جاّرخ ة 0 حل | د نإح ج - ةصخل | ا

 .اهنطب لظعل هب تيك ةاظملا يح ماو لفلان كَ
 ريضتال افدحو نيت فل لاكن ل[ ]يلح

 ىجخو ةدارجل فوع كرما ىرج اهيووضصم ءارجال ةركذ أ

 رماشلا لاق .كل ا
 متسورع نولثللا لوقتي 1(

 لوف سارو نيب مأ ى 0

 ١ 2 دا يأت 0 هب يذلا نّحألا ل م0
 ا

 عدم

 ا 1

 0 ةئم تءاص آم لوقا *يثلا را م

 راب حيف ركذ دقو. .نيفا[

 0 1 هام كك

 ا١توبح قا: اند( يوأو 0 ا ا

 تالاط 2 1 0 اهلا توند يأ نيس ْ

 اند ليسلإو .تلصّتا بلصلا ىلا عالضالاو . تنادنفأ|[
 ضرالا ىلع ع حز موسأ كا هن 0 نم ةضعب َ

 أيحو. كك 0 تل 20 َ

 و ل

 0 1 رورادما افوشإو هتسا 1 تبدوا

 مم يق ع يف ةدايورانتتلالا 37
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 ربوقر هلا ىلع هوبحت اهتكرتل

 0 مو 0 ةلوح ام اح ترد ةني 1 رمت >و

 أربح و لردلا و

 ردم اهيف ٌسبعي لو لحن ظ

 ىف صرتعا هل ةيذلاو.ال ازه كرت مف عزر لاملا ابحو ظ

 7 ال و زج ا ماطعأ اذنك و اذنك اَنالف 5 يح طا

 | 5 و ءانح 5 0 الع ةعنم اذنك نع ةابحو .”ءاعو 0

 اح

 ىر لاك ضرغلا نود ةيس عق 1 ةابحاب ىجأ اراا ىحأو

 | ل امو ا هرصل < هو ابا أ 5-7 2

 ةلهاشو ةعأس عيبلا قو 8 هيلا
 محلا 8 اًنالق يضافلاو ٠

 ا

 | يبحي دقو .اهوخنو تماعب ودقاسو ورهظ نيب عج وا. هب ظ
 ْ -- 0 مسا يبادملا تاتو بلطا) 3

 دز دس لا ادا ا نييكملا
 ظ 1 3 0 لهنا وب امل نص للا
 | ع 7 0
 | ةتيفل لاقيو . تبن مسإو ومار فرعي ال يذلإو فدطا

 | ضوالاو ناحل تنكم ةيباحما + اًقاَقَتا عسا اَيباَح انبسا
١ | 
 | ردص٠ هاب ابا | د 0 سو حلا اي د« ىلأ ا تبنت 0

 | ةنفو بج نك 0 در 8 اق ١ كا

 ا 2 6

 | دي ءابنح الا ند مسالا ةامكاو 3 ا نس 5 5 ظ

 | ةوبحلا * تح ج بسعلا ةبح ةرثك مالا ةفوذعم ةبحلا
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 نم مسالا ا 2-5 ريو طق 5 1 راو

 || ةلياحالاو شوت وارتماعنملجرلا هب ين امو ءابحالا

 ا ريص صرأ ساج اذا هيقأسو ا لجرلا عيجم نا ىل

 0 ناطيح يداو را ُِق 0 | دق رعلا 5-17 1

 | وسولج يف هيتبكر مقيلجرلا لانك ان اغا

 | هيدي اهيلع دقعل وأ وأ أمم ريدي وأ قيس اجهيلع مضصحا ص ٍِذ

 ظ 4 اذا / .دانتسالا 0 3 هل موقيف امهلا 0 د

 ْ _ هاو. ةيكلا 5 001 .دعق 0 0 دنع



 لبح

 رعاب لجأ الف 0 ن

 0 ا نوشارلا ف 1-1
 0 :و ٠ لقاعلا نطتلا اعلا اضيا لبحإو
 قيفرلا لاملا ىلع ءاتللو لاجرلا نرم ةيهادلل اطابحا |

 ةدحا اولا ةناب دقق وأ بت هلا رد رجتو و دصم لو او هتشاني 1 0

 3 ناب لق 0 0 وا ةقانلا نطب |
 نطبلا خا يذلا |

 2 دلل < لوح لبو ل بدر ا تناكو ا

 3 ام تايم جلشأ هز لبا لقا
 أث عج 0 اللا ركب يلاءَح لدالات |
 ءادب 1 ا هدو دجاسم 00 * أه دعب ىذلا عا ةردلا 9 0

 اولاقف 3 تل ايلا فنا نع ةبيلقنملا نا نأ

 دارا( ةلراوا

 رعاشلا ير كاطور دفا كلا ا يدم
0 

 ”مضاو يَ حرا قر اهنيويوأ - 1 بااو 0 هيف رهدلأو ظ
 هر | هَ اللا

 نش 59 5 ةلبح نم ةيالق 5 (8 ةْرع ريش 5 اق: 31 1 2 4 هادلا 00 كلومطاق يأ |

 | بضغوا 17 2 اع ج لهتاو 5 0 ا ظ

 ينام ىل لبا ل عدب نع ىمنو ثيدحما قدا حو ظ

 أو نينجا اكلك جان را

 او فلا هن

 ظ لبو ةلوبحالا يف عقو نم“ لونخإ لاو ليدخلاو ٠ .دعب عتب ف
 ْ يرماعلا ة ةعيبر ان كيبل لوق ةكمو ٠ ةغاسرأ 1 ( كنع ءأ “ فذد> نم متلو نيف ل ناب | انتر ا ماللا عن ا

 ا 0 ل ىلا ةبسنلاو . راو

 +ركذ دقو اركاب اخ يضر داون ماما كال
 أ( د*ةيهادلا لولا *رطملاب شيعت مث تو ةببود ليليا
 | دسالاك كةناكم نإ ذللك )اور دا الو لا

 أن حف لو للا * غابش يا حارب ليبح ني ال
 | 00 ا بح او لوحلاو لّشسألا#ل با

 ْ ير.ر حملا ذي هلل نمو . ةديصلل ة ا

 تر
 ىلظعو

 ةلودحأ

 ا هصيخخلاو 3 صب كر غيرا :

 يا نالف لب يف كلذ ناكل اي ٠ لحما ناوا لاو
 لوألا بات كلا اًمضيا لبخإو 2 وبا لح كقوة

 ْ نسرلا لسا 6 لي لا ليشاو 2 لولا حوللا 4 دب دارانأو

 | لوبحلاو. ليخلا ياوطلابوا لثجلا هيشرعملا نم دمجللو
 ل نإو هل تبصت يذلإو ةل ابل كا

 + هاي فادح اك قيوتنلا | 6 دعل امو و دغا دنلو
 |ةدايزب مقرا را ب اببلقب كيف رامإلا فذ ظ

 ا ع لح لاو ديز وبا لاقو .اهليفاولعلا
 اديدا ١ ةذيذلاو. برغم 3 | كو كاع ناو رفظ |

 م

 ليسا .انعدالو' برت نطبلا مسالا ةيجضاوأ
 نال ا 00 2 ا ىلا نالبحلا تع 55 2 41 0

 ظ ّ 6 الأ ا ل نال نالب هكا ا قاعصغلاو املا |

 رمل ةليحا » نأ تتحلل نالت سَ ومو مما وهو

 و 00 ةلبحلا يف ةغلو ةنم ٌنصخا شو لبتكإو ةدحاولا
 .ىارمركلاو نم اك ةلباح عج ةلبحإو .ءاودا نم لصا

 دقو ةلبحا لوح نع ىب ثيد#كلا فو. اوصا نم لدا ظ

 ا واوصا ن . لصاوا مركلا ةليحلإو .رريكذأ
 ٠ .لبحو لبح ج امو هاضعلا رثوارتسلاو لايسلاو

 ا دو

 ا دئالفلا ا لحجب يف لأ ن نم 0 أ درا 5|

 ليل لوط ليوط ريغ ثبحاص
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 0 حرببال ن .راكملاب ميلا سب
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 ءارعزلا يبا نب هدا
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 .ريغصلا ةييصلاو برع ٌءاَضنا دعب ةكرعملاو ةيهانلا |
 ثاهابلا رجا نب ورعل اق .ياودلا 2 كح

 اهنا ا يس ان
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1 
 الاو . منيا ىَر“ 2 لج لاقبو ْ فل
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 ا
 ل ةنال قاءماللأ

 2 6 ا

 نارا 0 < ةبثك ١

 نودلإو فلالا 30 يلعلل فرصتمريغ. ةيهانل| |

 2 م هلا «ريصنلا لٌوبحاو ل ||

 ا 2 جفعمو ا ظ

 لذا 5 يصلأو ا ا هد 5 8 2 1

 اليحب نالف لبحو .لباحوهف هل اهبصن وا ةلايخألا |

 ا و هلاك م ةنم لوحو ٠ بضع ١

 دقو لبحو ةلباح يب تلك 5 ةاليح فو ١

 ىهف الما الا ١اق ا دلأ نه ن تالف لوحو ا اج ا 5

 اطرش 5 ركذملا | فرصنيف ذ نارضي دقو ل فو ثرال ح 1

 فرصني م1 حوتنم 00 ا فرصلا ند هعنم |

 0 ا م عنم 0-0 هس ْن ل وم يذلا نال. أ

 اقر ايد كلاب 2-0 |
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 لح .دنءو اهدرورث' نت هاشم تى ا >أو٠ ضعب ىلعأ ١

 ا قل 0 ارااو“ قاتلا

 هفضل فلق عرزلاو

 لح 555
 ا مارق 1 3 1 0 .ةلابحا |

 ا 3 كرار راك ف يرش ةتيحل لبانلاو | ى

 يأ دابانىلد ةلباد لّوح دعو :كشلا مهمب إودقوأ يب ىأ مبان

 ا ىلَد هلو ١ع هلبات 0 ةلباحرأ دو٠ 1 ةلفسأ العا لعجا
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 | ريغ ىلع ةليَح ج ليحاو لباتحلا ثوم ةلباذلا ثور نا
 2 2 وخغغ لءاف عمج نما لعق 0 الا

 لوما *« بنل ا رولا عم 0-0

 ناكل ا علا ل1 دكمل لح رقو لا اكل
 | .اهيصعقاسلا ل ابحو ٠ لبح عمج ل اولا « فيللا نم
 ال لاق . تامل ل) اعلا ةقورعار ككذلا لانو
 | ج ةكيصملا هل املا * التما يا بارلا نم لاح
 يا ناطيشلا لئابح ةآاسنلا ثيدا ٌةنمو ليق .لئابح نا

 اطال هاما ع باننا كرا لئاعو  ةدياصن
 6 6 قيودا قو لذقلاو لا

 آلا دْربلا ةّيابصو ظبقلا ةّرايكأ_منينخت سوم ةدّدشم
 ظ لوح ج طابرلا ور دصم لجتما < فتحتال اهناف ةابحلا

 ظ ولولا لئابح ثيدحلا يثو. لوبحو لاو لاب>او
 : كب انج باولو اغي وصل اود واس أيت رول عج كا

 رعاشلا لاق .نّسَرلا لبو
 ف كاباال ,لبح لجان يأ

 ل 0 ل ةأسنو

 نخل الا ل
 1 0 0 نك كا
 |تسكلا ارو وعلا نيب يللا ةنب ةيرطلا وا قتاعلاو

 لا ىاعا ل فّرعبو

 ريظلا قو عارذلا ب قرعو ١ ديرولا ل. فّرعبو

 ور لوع 1١

 قنعلا 00

 1 ديصلا لبنحاو . لبا يف اهمئاو 5 تبشن ةبادلاب 0 ظ

 هل اهبصن وا ةلابخاب ةذحا ديصلا < رالقو هل اابخأا ٠
 بصانلباخحتا ؟«هئابك توملا هلبش :ىحا او اف ويفأ اوعسوتو| ا

 لباحتإو .ةلخركذالباحاي لذملا ينو .دئاصلا يا ةل ابق ا

 لفملا يفو . ةلبكلا لكي لباح يسضو .رحاسلا اًضيل|
 بصان لياختاب دارا ليف نبالاب نام َ

 اني
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 | ىلهوه لالا يثو .رهاغلا لبحو عارذلا لب“ فرعبو
 1 م 5

 ا كيا برقأ وهو. كلنم برذلا 2 يا كعارذ لبح
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 | 00 م ل . كلم هي رق 2 5 0 ديرو لح نم

 ا 0 5 1

 . بنعلا رهشل لولا يف ةغلو ىلطت نا لبق ةباحلا ليخ

 | 1 ا كل ا هل
 عصف هتنبأب هجّوز يا نالف لب> نالف لصو موقو

 0 رعاشلا ّ وق 07 و ةعطأاق يأ اي

8 ُ 



5 - 

 2 نمت

 رابع ل افيو ربح

 55 2“ ”ممسأ |

 : كعتو هكدارت ساد يلين كو تاكتع
 هين داقاو ىف غشا زل: نتحك ويلا كلئاذلا

 او اوس فعلا 5 ءيغلا 9 ظ
 ةةكبح *« زب دن لكلا لعلبكاو* ظ
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 م زاير ىاةةكشش دكا
 1ك «يثلاو 00 52 ىحك ودل كلك ٠١ 50 ا
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 كو ا كَل يا 3 و ا هك عردلا تح

 .ةيمضالا ةلاق .ىبحا ورازاب كبدحإ
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 عصا

 تن 5 ٌَ 0 ا 5 1 م كو 0 هلع نسحإو

 ا اطل كاذب جا وزو# كفا كاذلا لص م
 0 لضالا تلا | «يحانج قؤوف ام داوش 0 كايحو 0

 فكما 0 , كايح عج 0-0 51

 اسلا خراا هب ترم أذ الر اكءيش لك

 8 1 جرا 4 تكم اذا 0

 انما
 > يأ كبح ا هرم نأ ل“ اذعدلا ظ

 02 5 عادلا عا غال 1 ف كا

 نهو ٠ 0 0 ارعشلا

 5 53 3 ل ك1
 ثيدح ىلا نم كتم مو | قئار

 لا

 هعورو كل

 تشل : ءالدلا نإ ورم عيبا ةياقز يو

 ااه 0 ةيصرفلاوي ل و١ ما :آ

 | اهقاطنب 0

 ١ نعاشلا ل :حاو

 ١ سارلا ةضتيلا ةنلا كاملا «ركَذُيسو كابتحالاب قا
  للرلا يف فرتكإو ةقيرطلاو .بتنلا نم فيضارفلا ىلا|
 دقق تاير اذاا رو ٌِ 0 لق نكح ج موو

 |كللا م1 يف اجهل | فرحا ىلع اظ ظل ينل الما نيدلا

 ًابنعة هز“ هلأ ةيفاق ذ لافف رصنملا

 ءابقزلا ةفافع اولا 0

 ةليح

 أ[ كئابحو 0 نر رطل 0

 أ | نايبلا لها دنعو٠

 | نم فذ ْن اوهو اهعدبأو مانا - ١ فطلا ن

 كنحتار دلوع كى ابنحالا 27 كبحو

 | هس حسب

 8 قام يلا أ ن نمو يئانلا ف“ هراغن شدت نال

 .اضي جرت اي ثا نجح ر بخ و 00 رق كدي لخدار شوا

 وتو ات م يرسم

 ه لع ل 0 اذط هبت

 مل كابل ٠ مسجلا نو ضازالا دش ناكم

 قلخار ل

 لالا
 ع ص

 ها ثددءاف نيدلا جرم

 نم لو ٠ عاد فل ول 007 38

 || كي ماو .ةغالبلا لقأ ىو

 ا كاوبحلاو . كعب

 رراعو 1 ند ى اد كيالي دكا ةعنصلاو

 يكل كوبرع كراغللا فره ظ
 قرح ةياوو ةلوا اكل رعشلا تانازأ "يمل 0

 ١ هلوتك اذحاو

 3 ل
 ل

 2--_ت
 اهياوغ نم حا 0

 ش .ملاب ليلا حاج رباك

 4 0 داور قر> يو ”ميم نم رقرح لواَن أفا

 نشل ١ تاكع ويش ةنمو٠ نينرطلا كوب 4 4 ا 5
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 هر !ىلس يبا 000 لاق .كلا

 1 و ملا لوصاب لاكم
 كبح هئاف 0 3 رب ظ

 تو اقرا لكلاو لا ةكبحلاو.ةذ دداولا ةرلا ةكبححا|
 ادا كياجارقلا لا اذا مضتيتلا 0
 | نم ةبكاواعركلا لوصا نف لضالا ةكبحاو . كبح ج

 تبخلو ر لاقي: م

 *«دي دش يا كلج لات ديدفلا كلبحلإو .”منل يا
 كيال كك 0 »« ةكيبحلا عججو كوبللا كحل
 ط نم ةئيرطلاو لمرلا يف ةئبرظلاو
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 يللا كليم + ةكبملا يف ةغل قيوسلا

 قيرالاو موه قار
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 ءالطظلا عرش تدل كت 7

 كيلا ةيفاق فو
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 يول اب ءايلطلا ةللطظ تقف

 ند_جأت يي أ 8 تدي

 رتاوف باو ذلا نم نأم لأ فات

 ' || 1 دساؤف لبق شيملا ذيذل معَ

 أ | روصنملا كليا عدم يف روغتل ارد اهاّسو كلا ىلا اذكهو
 *«ريخ لجرلا ر 0 ا م الا 1

 ْ ١" 0 اا الك قلما 2 ذأ '!لجرلا يركابحملا |قر
 أ



 هع

 ايدلا يف ماا تلي تنل 15 ١ نا 0 0
 بح ريعبلا طوحو .رده للوتتلا مد طيَحو. ةرخالاوأ |
 الف رفتن|ف ةنم رثكي الك نم |ةلبوتسي قلك ن هةنطب عجوأ 3

 قوق دنلا يا قّرَذلا لك نم ةنطب غتنا وا هنم جرخمأ |
 ال اًباهذ بهذ ةّيكرلا هام طبحا * ظابح ءادلا مساوأ |

 امو كيم ةروس يف نمو . ةلطبا هلع ىلاعت هلل او ٠ دوعي أ

 لجرلا طبوبحإو . ةنع 0 ءا نالف نإ ء طبحاو ٠ . شلاعا|

 * ةنطب وفتنا ءاطنوحا ىطنبحإو .ًطبوبحم ناك ا اطابيبحا|
 اولاق طباح نب دا باكا ةلزتعملا نم ةق ةقرف ةطباحلا|

 يال ا ىلاك هللا وه ميدق اهدحا نيل مال ناأ

 ققباشا فساع يذلاوه خم بللأو . عيسملا وهو ثدخأ ا

 ضرع هاد اجا » ماغلا يف فأي يدار ةرخخآلا| | ٠

 ىا جرا رثإو طيح ردصم طرا «ر كد دقو لباللأ
 ميقا ةمراولا راثالا وا هربلا دعب نديلا م طايسلا|
 اًضياطتشلاو و يف تيووو تسطقت ناار ظ
 طال د هب رجلا طيلاو.درغ وا عضلا يف”رو ا
 ةطبا < طاح لبإو طبح ثيعب لاقي ٠ طابح 8 ا
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 كل ام نب ثرحلا وهو طا ونب تاطبحإو تاطبح |
 عال لا .يبنل ورع نب 8

 اياطملارش نمردحا ناف
 مغ يب دش انبالطول 1
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 ةعمدلا ةريصتلا 5 ًرلإو طل أ م 1 أطبع ةساخأ|

 ل ام رصنيف ثينأنلل ال قاحالل ديف فلألاو .ةنيطبلا||

 ةيبحدلا علب رش 3 وهلا طب هبل نيب ءأ ريصتلا |
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 طيبحإو طيبحا *ثينأنلا فلا هبشو لع هل عيدمف وب" مس |

 تسلل
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 ظ امد

 | يف هل اعتسا رثكو طارضلاو
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 / 5 0 1 1 يد
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 | :شوجتزر ا لد لا قبحوا ىنلا قبحو' .يرولا 3 0
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 | .مرتسهاشلاأي داق 0 6 ا 0 6

 م
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 "هو
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 اا ريهز لاق .هّرادضأو ماجا لا مءاجإو | *
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 اا وا (ةدا ١ قنعلا مكقم 3

 زوما لك نيك لل نيبر مثل | ُْى 5 5 نا انو ْ

 تنال ا
 5 - 2 يداولا بناجو ةحادلا 5 ةزج | + زن اجل ا

 هم هاك ةزيج هنسأو ١ ةزيجحلا عك و ربثلاو يداو ١

3 

| 

 ُِى نذالا 00 كنعو٠ .زاجاردصم ة ةزا اجالإ * زيجو 1

 يور 0 فرح ن ارتقا رعشلا | قو ةباتكوا ١ اًلهنل ةياورلا

 رع غ1 لو "جرا ُِئ ةدعابي اهأ

 0 دوبل ف نا ا

 يسم كيك نأ يدنع كان ا

 ةنم ع ارم هغ دشن يذلا ثيبلأ رعاشلا ربع ناو ا

 2 را :دغلا ام 0 قآ نيس اع نب ىلا عق و ' ا

0 

 ترد هل اب تلاقف كيما اه 00 نكن ا

 | ىلع ناكو. در 57 ءاللا ىلع علا ج ميسل دعا ةققلا تإ

 ها
1 
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 أ رعاشلا ديزي نال اًضيا ةزاجالا ىأطتو . دس أ اعينم
 ظ انور ينال عق عقو كن مغارف كعل وراخ مالك ىلع

 رشا صعد لوق خب نيد ا

 ينال حاب رلا ن 9 اه 9 2

 امالسلا اهيغلب سرأ ٠ ثأق

 نحلو اح فاح ازعل

 ايالكلا عادولا دنع اهوسنم
 لاتف

 يندطأ تل م تسانتف

 اماملا اهفيط تبع درز نأ كِبَو

 محل لا
3-4 32 

 ملينا اع
 ١ انا يروا مدكل أهوعنم

 02 3 ”ردصم زاَجإو: .زيوا جم قوم د 34 زاوجنل آو

 | رثخالا ىلا ةيبناج دحا نم عطق اذا قيرطلاو ناكم
 ةرالاءللخل د وخال ناساب جازملا فيرتتو
 ظنللا ىلع حن نواببلا لهدأ كاع ىاط 5 ١ ثم 1 فالخ

 0 ردرخم ىلا مسقني و 5 2 ب كو و امروغل را
 6ح

 | ةلعجملا ةلكلاوهف اًضياي وَلا زاجلاب فَرعيو :دزاملا اما
 | ىلع بطاختلا وب ,حالطصا ةيس هل تعيضُو ام ريغ يف

 أ يدلنا :ىللا ةدارا مدع ىلع ءّلدت انبرت عم رب هجو

 ا يو تالا ىنعملا نوب, ةقالع ن 2 8 كب ل هل 00

 ْ 0 دق ةفالعلاو ٠ هل ا | صل 4 2 حوضوأ اول

 ا ريع ةتالعلا تناك نواف: اه راع 3 08 لق و ةيباشملا

 اكوا لعرلا اما. ةراعتساو إف لارا دوبف ةزياجتملا ماد يع
 يأ اني مونلا لع تعضو ون ةيئزحلا ةنقالغ تناك
 | بييقرلا لكىلع نيعلا قالطا هبف نأف ةنيعب مدصرب 5

 | مهاذآ ةبس معباصا نولعجي 3 ةدكعو ؛ةنم ظزدت قو

 يو ميم انا ن 1 يا |يزج نوكتف عباصالا فارط

 0 يلا عام
 تراطما ون - تلا وع

 كلذ ىغو كابل ةكاوم

 | ل 00 يا تي علا اخ 5 2

 انظم انج كاقلا

 | ةجراخلا تاقالعلا
 ا
 أ

 دعم -

 نا



 ءان كييق ةراس 4 هب ؛ زاجو ٌ

2 

0 

 نانو ربك دفع ٍلجرا ناكليف .لجرلا كندصت 1 ١

 لعد هصضعل ”ةعاشم جراتنو 4 كميب لذ لي ل رب هييخأ نبا 0

 5 4 0 :اكف ل أ 7 000 000 .٠ ضع أ

 انا ةلعفاك تنك ا انه ىا ٍى كلذل انفي ك هلعف ا

 0 ناكطيوأ صخت 2 ىلإ علما ىنعملا

 2 « كرولا كبل برو# الك بسر نا نا

 لصاو

 | براود> ج ةيسرانلا 0 بروك برعم لجرلا ةفانل بزو لا |

 ةبر |

 فر 2 ُِق فروا

 002 يف قروجلا

 ذرالا ا سوال 2000

 ذاع راذاوجو ذوو اروح زود عضو ازاج
 م وامس ةعطقو 2 "كرت ي

 عادا نينو كلف كفو ب عا عطف

 ”اج ناك اًراوج
 هر

 1 وان زاجو. نا ذا عيبلاو

 لو أ نعءو٠ دصقملا دل كد 575 ىلأ ىلا مهسلازا زاجو ظ

 س نك لعثي نا اجو 2 كنم نو ةباصا ا

 07 8 تاز  ر ةركا

 اج 2 و 00 و |

 زّوجو |

 ج العد |

 كتل او از 4

 زوج ىت اري ع ١ أهداق 2 ابا

 .اهاقس هَل

 هك

 رّوج موق ةماعلا طالغا

 ءارئاك أو

 ع

 ندو٠ ةبمأ ار ل هكا

- 

 ع 0 2
 زواج 5 زاج ازاوجو ةزواجت عضوملا زواجو : جّدز قع

 0 هزاجاو ٠ 4 90 1 «؛نذ نءو٠ ٠ ةزاع 0 انالف |

 ةيروثس انا ا را ىقس انالفو. اًرعا ج ةلع> ْ

 ا

 يضافلاو ٠ *ذننا ةبآ ا ق٠ . هناك ع 0 زاجأ اقأ١ز :اجاف |

 :ااناوج هاقطو نذآلا |

 حرجا ىلع ا ا هي محو هلقن حاكنلإو عببلا

 عاملا ناد ام هام

 يا ةزاجالا ءاطعا هزاجاو . ورعش هي ةزاجالا لهتسا

 العج ه مردفنلاب اذان ناحاوا

 عاو ةلودأ 2

 . ُهَلِيَذ أي ىازود د

 -. ١
 و ٠ هل ا ةييف صه“ لو + 3 انه ة روج

 - ٠ 2 2 .٠ ٠ هع |

 زوو ٠ 4بن كب ةذحاوي و أانعو ةزنع ىضغا ءيبملا نكعو |

 نم اهيف ام ىلع البق هاردلا|
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 ةنلطلا فوط نيزلا

0 

 ار 97 ٍّظ الكفو ٠ لهاست و صخ رو 9 00

 0 ضو 0-0-5 نعو ٠ طرفا اًزواجت هيف نولتو

 :ىبسلاو ةعرشلا ٌبحاو زاجاو بائجإو كس ازاينجا

 ةراجتسا ذزاجتساو .كرم ناكملابو .ريعرخآ ىلا 0 ل

 يا ةزاجالا ةنم تلطو هتيشاك أ

 ناتسيلاوال مأ 1 لاا هطع ورع رلع دا للخماو

 او ا < 8 نيلعت الأ نا ةضرتعم ا ةبشخاو أ

 ا عام ا زتاجاو.ا ٠ عرش مالأو "ذلا ند

 فالخ لقعلا يف

 ةيظعلاو زئاجلا كو راع 2 عنتملاو بجاواا لباقي

 0 تود

 زئغلا ضيا ةزئاجاو ا طا ةنزت ءادو مايا ةقاث

 00 ه ةلحاولا ةيقسلاو

 لا لهم نم 20 4ب 0 يي ١ ةرعاج د هل

 نو ةبرشلا وا

 رفاسملا 50 زاوتح 2١ + دلب ىلا ِدلب نم زاج 2 جامل انمالاو

 3 ض راع 02 راخإ 5

 اذ هال

 أو ماعلا ناكمالا ىلعو صاخحلا ناكمالا | 4

 لل 2 2 ا

 0 الا زر نال كحل ا طع زوجو» ةزوجا

 و ةاعسو ءيثلا زوجو ٠ .اهطسو

 ءيبنل !قادرونلا لوق

 520 ةياكنإ عمو ا ابوضع

 |,يشه اهمع نيل ان 6 زاوجاب

 " لكال | ل 4 دارا امناف

2 2 

 ا 4 4 ىخنراو | 1 اج * 0 دع رمالاز ا .ةرع ئايلاو 00

 | ذفانلاو حاب ءللأو :باوعلاب 4.عرتجح ىلإ 1 ال او لعأف م بارع انا 1

 ظ نم 8 الل ا يذلا ةاكأو

 | ىلع قاطي زاوجلا لدقو .زاج نم ”مسأو ثرتح
 || «شطعلا زا

 ا ةدحأ ال 7 هكاراقل ا ل والاوار للصم زال أ

 ْ ا راوخأ 9 يطعم

 200 ا 31
 | اوب زوجو اًوب زوجو ٠ بطتحما ن

لا يفز انا 00 روج درواعطم
 0 سوسحملاوه عرش

2 يم وما 6 1 ح ُِث هذافنر ظي ذااربتعملا
 ا نمالا عم 

 ْ راقت

 | ام زتاجماب .دارب دقو لاخلا

 001 يللا ايبا وعاجل ل22 اماضوصخخو 6
 | ةفايضلا ثيدحلا ةنمو .قليلو موب ةفاسموبز نو ايا ةخلن

 |فطللاو ةن
 ظ لاف .ةاممأ

 ٌْ ادد قع .زااوج جرايلا نم +قاسلا 1 انفنا وا

 | .بيطلا زوج فّرعبو ةحئارلا بمب



0 

 زود

 فذحالو امم اهتايثا ىلا ليبس الو نانلأ عيسضفن ان
 دل رونار 7 ابتعابو . ةعس ذوءاو ىتمتف اهانحا||

 كرا كلذ
 هر دش نر 3 ةرابقسا نالف نمد ةمراغ

 بس

 ناو مواو اناس راف هلع طا
 ساو .اطالعاأ |

 *«ناسساو ثاعفسا كباراذسإو فمش راجاف فرس
 نا ميقا قيرطلا نع لئاملاو دصقلا نع دئاعلا رئاخلا

 لعانل ةلسُق نال س ايقريغىلع ةرّوجو روج ج ل اظلاوأ
 قف 2 ع مسا وه و 5 راج 6 ا و5 ٍضاقك صخقانلا ن“

 ع - ع ا
 ةراجو ةروجو ةرّوج” 9 لاقي ٠ كئاش بلا حالسلا

 ةنكاسالا كنعو. ةيظعل او ادلأ ع 0 .نورئاج 5 ١

 ثنو ا هس ”يظع بلاق

 نأ نمد َ ل 0 رك دل ا |

 هيدملا تبوذوبا لاق
 ةفوضم اعد يراج اذا كتكو 00

 . ما ةفظي نأ

 ب 1
 ىَر رم قالا تايصخب 343 رمثا

 1 اج يلا لانا نروس فدعا رجلا اض 0

 ةراجنلا ُِى كب .رذلاو ريت ماو راجلا [ةراراخ

 0000 مانو
 ناكول ةعخلا 0 وسلا

 راحاف في ةقصالملا ف فو ةرواخا نم راج نال 17 5

 دمع لاقو .ىدالملا ساجلا لوانتي اما قالطالا دنع ا

27 
 در كب 0 ثتقصل ن ثمريت

 ناري 4ليق' 50 5 وه لكم ف ذا ةاملا روصمأ |

 5 > و راودا قدح ٍقواح 5 1 اج ا ّ ا

 ٠ حو ٠ مالسالا أ

 نم كر 1 وقو راو# 1 قح وهو داو وس هل راحو ا

 وح -6 َُ ارا

 . مالسالا قحو راوجملا ٌقح ناّتح هل راج

 نيج اة هراخأو ا نأر صح راوج ج تاكل لها ْ

 نلا ةيلعت نيالا ا سف أ

 00 0 ك1 ةرزج

 2 ب 21 طن
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 ٍ كافك ةنيع تف 5 ةءاجح رس ىلع را كم وا

 ١ تسالأو لزانملا نه برق امو ةارالأ جرفو 1 جدزو ١

 2 8 اخ هيما ن ةهريغو 00 0 وبأو 2

 رم

2 

 هَ

 فاحص 1 نوكيف ردولجلا ه.يشلا ةمرهز تان 0 نما 6 0

 ْ لا طاطا ند ةرألا ع وهو ا هلم ريظي ال

 ا >-ِ ٍ 5 0
 ا راغلا تنمو 5 اج عمجو ةزملا فود ردصم اب

 | لمي يس اهجوز رواجت اهنال لجرلا 3 هحوزو٠ كال
 ْ لبق ٠ 35 ااذط كلناف ينم 5 ىثع بأ لاق. دحاو

 1 ند اا ةراجلاب ةكضلا نط ء ينكت ترعلا!َن
 رردغ

 نموريعثلا رينكأ ل هاملت ىلا »< تاراج 9
 أ اهراوط رر طرادلا

 م ةءارق ةيادو٠ دءاص قع مراد“ 4 ُِ ةغل 0 | 1 0 ورع

 راوجأو ٠ بميرن 0 00 ا هلو

 رأآ يلطعت ن أو نام الإو دهعلاو 08 ج ردصم

 |يوه 0 0 مهو . ةريخت كراج اهب نوكيف

 | راووملاب رخو . يفاءاو يدهع يف يا يراوجو يراوج
 | كبس ”راغو ةرواهمل راّوجاو 'رر جيف ردك ذ ةرواذلإو
 | لا وع انما مالو لدملا م و بج 5

 ن٠ راج يأ 0

 .روجوذ يأ كفاضلبا فذحواردصلاب 1 فدولا اننا |

» > || 

 ةدد

 رعاجاو دصنلاُذ ددكو

7 ٌ 

 ا رار تصخ)» هدر دوا اج أ 1 2 ثمب دحلا 3 هكمو |

 | ريصل رذونيح اينال كفوف 0 دقو. دابا ازوريف كني لد ا

 | ىهو ٌيروجلا درولا اهلا بمسني ب ينل يكف ا لثم

 دئدحلا
 ا 8 2 5

 تود كندخلا ا نم روحا روج 5 (ةدلو» ا

 رجارلا لاق ريدم ةيده وج كرابو ةضدرلا |

 ا .٠ ٠ ا . 656 3 لس ه 31

 | ةرخخ او ضرالا نم ضنخما ا ةروجا د6 ةرهتحأ

 رغلا اياننلا تاذ ايركاجوز

 ل حا كاناونف اعا

 رو 1- لذا

 را ةقو 8 0 دش 1

 يفو دعرلا ةروس فو ٠ لداف مسا

 ْ بع دك 2 3 در ا 10 0

 ا 00-0 0

 ىتح نيود

 رواجخملا درك اياز 2

 ارو و كامو ضراالا

 عوج ةعيبر ند 000 0 لأ او ٠ عاضوالاو

 ارد ىح دراط 5 ليف

 اروع اًبَرَح رابغلا اهلا

 | ةتاثلا دنع بّرضي رولا ضخما موعب ”موب لثحلا فو

 ه١1



 توت

 - ءىل

 اذا ان يعفطملاو ساسلا هذولا زووعوم ليوا
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 يننثلا ةمرلا ا

 افا ةدوج دج | اذا هيطاعت 1

 لسعملا ليبجترلا مكارم 2
 ها يف 0 لاما قمع !نور دلا كنع ا ْ

 اريغصتلا لهنلب كيو هل لاقي 0 ةجردلا هذه غلابو ا

 ا نلاك

 ةدوتإو ٠ تان 0 و ديواجا عمو

 ا لأقننالا ة ةرونح و ا مهلا ةدو>و٠ حالصلاو د ردصم

  *(ةيطب) هاسكلا ةايدوجملا * مزاوللا ىلا تاموزاملا نم

 1 شب 00 4 لع ثودسا ليق ٠ ةزيردلا ضرأب لج يدوم أ

 لأ كا ايدوجملا ىلع كرش شع عال ١ ارقو٠ جى |

 ل .ىن الا لعب يب عيعن دات 5 0 ا زعاج تلو

 0 ماللا طا بت ل 1 اك / دو ثاوخا نم ٍِصَح

 نود كا دل ل ا 5 /ا ريغكلاو و 3 سل ادا 7 وكلا

 | ف قعتملا 0 كنعو 0 و راعصل 0 2 0

 'تباقف 3 وتجا ةلصا ىد 1 3 - عا د ط 2 1 دلا

 جاهرو ثيمو ديك هايلاا| دا | 6 0 وى اذ |

 ا 1 دئايجو ل امجو 0 ع كت اداي>و دايج

0 234 0 . 
 ندا بهدم وهو واو ١ رمت الف دوأيج هك ل اذودع أ

 زدلابإ دئايج ةغللا جات غي ٌيرهوهلا حو . شفخالا

 (ىلع ها ها دوج قنالاو ليضفت مسأ دّوجألا * 06 20| وهو ْ

 اج يانا | لعق ذ ليضنبلا لمعفا ىننا نال سايفلا ريغ ظ

 0 . مرايخ موغلا ديواجاو ٠ ديواجأو دوج
 ديوهتل او .بيشاعتل اك هل درفمال ةعفانلا ةليىلا راطمالا |

 نو اقع ا ب «نارتلا“ ةقالد ا ءاونلا ةنعو وف 5 ردصمأ
 ا

 سم نم | ةمزاللا هتفصو كجرا# ىرم هقح فرح

 ام فرح لك ةلطعإو . اهوغو ةواخرو ّدشو رهجو|
 |و | ميقتو لوتسملا قيقرتكةروكذللا تافصلا نر

 0 دك والا فر 0 ىلعتسملا|

 اهايترتو اهقوقح فورحلا ةاطعا وه ديوجتلا تايلكلا يف
 لع هب قطنلا فيطلتو واصإو مجرخم ىلا فرحا

 عه ةسزأا
 . هويت

 ُُظ

 دروأ

 هد دع هيتس عم مس

4 
 ١؟ يي

 .كالما ادلع فرمْلا ٠

 عو١لدعي و ةفاط ركشملا كا نالف و . دصنلا +
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 نا يأ هيلع ف رّوات وهو ةايقشا نك لالا ١

 هم 2 2 طارفا 0 انيدخلو فار بارع ه كيد هل

5 
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 لت ا تندر .نآرلا ةلحوهوو 7 دلل
 ا . عارشالا سد او ٠ 0 3 ةرتلاف . ردحو ربودتو

 ْ ل1 نايالا زيتكلا داوملاو :اهمني ظسوتلانيودنلاو

 || ىأ ن ”اناحلا هرخار دك داوجت 2

 . دوج ماه صا 00- ةدودلاو

 | لصاو: يف الا ديجاو
 ظ 17 لام يفداك

 ل -_و

 قوص نم ةحر لم غايب ايذوجا 3 هاسكلا ّى ذولا

 نيحّرابلا

 رذ ج ف
 ا 3

 نع لام بلا دصق ه0 روج 00

 | راح نا بلط يارا دم عوكل اهلا

 ةرفاوشبلف 0 2 هنا جاو وت 0 هراوجح |

 صئا ةاكلاو 9 ١

 ٠١ نيد 2001 ةندو هب ةيف | ؛عأ نوما او. هراج راص

 22ه

 ار

 8 :راجأو ٠ رداوالارذعلا ترو ناك تيدا قو

 : ةثاغأو ”هذاعأ القتل راجاو٠ هذا ةر اجا نانا

 نع هب لدد ةراجاو.5 هراج ١ للاب ناقسا ن ا

 ئدعججلا 7 00 دقاعلا

 انراجا لالضلا س

 ادع مهلا اكو
 هاج اضاف ناج اوك شلل 26 1 ا

 الوقو ١

 هج عأت :لئارا

 | صسودو ١ 0 0 روع 00 0 را فذ 3

 . عجحضأ 4

 ا ا 00 ٠ ةزو 87 ةنمو 5 مدهت ل

 واول تيك اناو :اضءب 1 صعل رواج 10 5
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 | ىلع جرخي نرا نم هبت اناس م نو ما

 ميسي ب
| 

 ٠ ةأتعمب 00 رواج ص 0 2 لع

 ولانيحالا فاو
 بج بسبع



 دوج

 مح جيف حوجلا

 بلوت سس رملا لاقأ |

 عيد لعل 3 "ا ا

 بيجو لووسلا خاوج نمرفتت صللق
 7 أ

 5 .٠ خاج ىنعع يداولا ليسو . ةعرص يم رش هو هخوج ا
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7 0 
 ا يف ةبرزلانويجاو

 2 ىليللا 0 ل 3 56-5 وؤريلا لا ا

 هر

 4 ةليأ

 ا اذاف. قرا راؤول ا :مريعر

 0 رك ا نم نورشعلاو ةثلانلا فو ردنلا هليل كو
0 

 كت كا ةقرعم | 2 اق مخ :| الإ 2 اذا بهذك ميهذما

 ل
 يملا

 ْ ا وهو نكحلا نم ذوخأم ل. 3 مسأ 1 ا ناضمر | ى



 5 لوخ 1 | ضوج 0100

1 2 / 3 0 َ 0 2 2 
 5 كش ذا هذخا < ىنلا تاينجأ ل تا ورجح ١ شورت يمن ثمأق و كدت عش نسما تشهيجأو هل ان وأ

 ا 2 - َّت سو < - - 1 ١

 لجو ٠ ةيلع دض ةلاوجو الهج ةلهج ةليج ئرماعلا ديبل لاقأ|

 يلع مودك ورع | ٠> انيس هه اهوا دف َ
 اند نش ناجل 1 ةنهاجلا ةينوصلا د سانلا نم ةعابلا نما ا
 انيلهابلا لؤج قوفلهج تناك ام يان هودي اه نه و الإ ةحببشناك ١ لاب ا
 لهاجتو ٠ 1 ل ةيسن لوح اعنددحا .غبيال يا| هيسذلا عيرسلا شودمجلا د« اب اهدعبو الا يا ةكحضأ|

 ٌداماج# هع ةليجسإو . هب سيلو لوما هسفن نم ىرأ | ةنمو. عود مانت هيسأ رضرأ ىلا رضرا و شوجي

| 
 .واعفك لعنف لولا يف طكوت هريغ مار اذاف ناوّرَتلا | ٌةربو تين دقو اهدلو تنلا ةقانلا تضوجلا * ةيعباوأ
 خمرا را تايتسأ ق٠ .ةاكاشم ىلإ و تا و هك راو ةلجغأ رخالأ نر . رع انالف ضهجأو٠ .ضيجم ي يفأ

 اعلا د لهاجملا 3 بنر اها اق نك ّترحدقلا | ي | مان ضوجأ ىت > كءدعلا 5 ءلط ك ثيدلا ةنمو٠ هاتغو|

 ليا دق ةام جوا ل هجم لوجو لد ةداص ام لع نا هانم هل ةعخاسوبا

 لا | دبع ع ب (ذلا را رارسا ىل 5 !ء عطا ودو لقاعلا 0 ل 5 0 مم ل 0 1 ٍِظ يأ مولا هن ا

 > | ةضوهج ورفو . سفنلا ديدحلا ضهابملا * ةلجاعو ةعئامأ |
 يا هز الا 5 رون 2 وجل رعلا سس مول ا ةربع 5 صخاشلا 7 ضهاجا اق٠ يبن 0 يأ ةضاج و ٠!

 ُِق كلذ اك ناك نيا 58 لام للا يا نو#عب 4 ا 5 4 كو ةضهاجلا 2 رراعو ماعلا نم عت ْ

 راحلا ٌدَض هلام * اهون ءيهدلا ةيهادلإو البلا 0 »< سننلا ةدِح ةضاهجلا * رضخا مادامأ |
 الك شو أ ! نأ ريغ نم ”هحور ةيف زذ أو ةنلخم ب واطقسلا |

 ليا 0 اناذزع 7 الف ٠ ا 5 1 ا هنأش 0 ص ضم ل 7 ةضايخ يل | ةضوهما »< * ةمره يأ ةضافلا 0

 كرا لوج ل يال 0 نةكللإف مدعلا ل انلاذل !ًةاناثم 3 ظاقشالا أهت داع ٠ در ِى ١/ ةقانل | ضايجملا د ضويجلا ظ

 لهاج 52 ام يق ء هلا ضعل لل 2 كلذ ذا خيرا 00 .ضيهاجت جرد دقوأ
22 

 0 تنكأ ينوفصناول ابو بيبطلارا>لاق ع 47 ملظعتو شرا 2 0 أ

 الماحي اطلب لهاج ينال انوا 3 دسالا مه 2 « لكلكي مالع ارق

 ب

 م 2 0

 الوقع ١ ب 0 لولا هيسفن ند ىرأو لوج ار رظأ هيلع ةش.ويت س 3 ذأ 'يلا ل ثمأق

 |يارارنلا لهجتسارارفلا وزن لثملاا يف لوقو . ةنفتسإو اًراجمريسلا يف ةدرسلل شمتبلا|
 | 2 دا ك1 يدع ولأ ةرثبلا 0 او وهو رأ ارذلا نأ 1 او ةعلم ردالا نع و. ةبلغ | ةضيخ ة

 0 ب واير ةس قماح ره لانيو تنراعناب اديصلا رات اص لل مانلزا|

 كل ذور< 2 خارج ن تامل نجا |١ هايد ةقيزح ف كرا م هه دلا كيس كا اع 0 الف 8 ٠ تا 5 0011 / 0

 ا ل لل اكد م «ةمدشملا لوالل 0 0 5 ا ا كارلا ل ضاوجلا <” ضهاوج 6 0 كا ة ك.ةعع 2 ا

 | نيلكتملا 5 ىاطي و ليج ردصم لوما >< ةفر لاو ظ

 ْ 3 معلا عم وهو ا يذلا لوج ااه كلا تاإمأ نك ىلع : اتأو ”ةقان كا ناويحا ثانا نم ةمرطا ةضاولا ١

 | قو عئاولل قب ةباطم ريغ مزاج داتنعأ ٠ نع 0 ”ةرابع ىقو ١ هربو تين دقو اهد لو تنلا يا ١ قولا ند ضبا |

 ظ 101 ناف نايدعلإف كا ىلع ادام لوا ىَ داظٍو عسأو اولا نايك ح 1 تحرا|و 0 2 كنا ةماطأ زضلا || 1

 دف هللا ىصع نم لق كلذ و لدجو ةفس بنذلا ردملا]|

 | عتفرعم ندير اف لوج صوصتكلا ىلدو لهببلا هلا



 ريح

 دعانا اقرحرذع ةيعسا فور لا 0 نءو:لودعفم مسا |

 للخ ك ا ل د

 يف لاق“ "و ملأ هلباقيو كيما ملا

 يف دادعالا عبشأ دق ةنال ارو نوع فرخ ١ يس انإ )و حاومصلا

 داتعالا ىضشني ىد ا ىر## 09 | متل عمو 4عضوم

 دنا 0 كا 5 ا
 را نمو روج ثنو ةرووجاو ٠ تاع 3 2

 كيما ةروهملا

 ل 8 ٠

 دصشي غدصلا م قرع ك1 5 كح

 ره ج يف هاكراومجل

 ناتكلا نم ثوأ طم 53 و نم تباين سراج
 روما ىلظي دقو قيزانبا دل هاو ومنا هوان
 ازا لوفي هنتر .كركتلا كابا قسما

 همق جاجا لئموكب لب
 4 2 لك رمال

 ةفرمأو ةلَمَق كمبو داب ازا زا حر لع زو

3 - < 
 0-5 ول أ دعا ٍتيملاو ٠١ ها ءينلا نوح ا 4 اع م“

 5 رفاسللاو امرأ در ا هيد ط 3 و5 1

 ندع أ

000 
 ل ينونثأ 1 مزاجي مزيج أف فسوي ةروس ظ
 ا لاقنز 3 عيرجلا لغ زهجأو : يبا نم |

 نيسلل.| 0 رئاسو زوغ و .ُةلتق ما هيلا هيلع زديجأو ْ
 دع م

 ايها رهاب 0 زوجتو ظ

 نيب دلع 0 امو ةآرملا ةاهح راها + يباع يقوا||
 ف رذل يأ وزأ أوج يف برضإ لثملا ةنمو٠ ا - ظ

 نك طف زيكا اهةضاورتس
 برضو ٠ ضرالا هلي نب حاس رغشيف هءاوق تينا

 وزا وج

 م

 لا + هل ًايبع انا ا

 عفيف 4 هنأ دات كلعتلا ررظ

 ُِ ارنا راد يأ ىنعملا ص نم وراس ىدعمب ظ

 ١ 0 نرعم م 0 سورعلاو تيملا 0

 هَ

 د 3 و دا: ازااو هي 00 0 ند دعي أ

 ينم

 0 0 0 لاي اقيو٠ ريو ت 7 اك ا

 رووجلاو ٠ همالكب روجي نا هتداع نم ناكاذا ٌراهجييوأ

 نكاشلا 5 اق ا

 ٠ 00ودن 0

 نب ص نو ٠١ ثيبلا م ود كمقف ؛نورفاسملا هيلا |

9 

 سمي 1-0

 . ردالب ل ردالب نم 0 يذلا عاتملا رخاف وه ىسيع

 .اهجوز ىلا وب فزت ام وهو سورعلا ضأوج ةنمو 5 : ِ ١
_-- 

 .تازوجا عمجا عمجو ةزهيجا ج ءا يطال تايلطصم

 تاز

 - اونا ا ناقني نابي

 امادح ند بغاللا يداتإو

 38 توتال ناو: . ةعقترلا ا 8 27 5
 :دحلا

 يع 2

 سرغو رب : عت و 0 ا

 ةزامرح اك لكلا 4 ةنمو٠ ةانعر ارم ةرلا رجم 3 هر

 ِق نوب مل ” اوعتجا 3 نأ هل ةلصاو. عبس 3-0 الك لوق

 00 اميو“ ةيد ! اب اوضريل 0 ُُ 0 ني 2 ا

 و اف ةلئثف لوتنلا ىو لتانلا 1 رفظ ةر هبح 2 اة

 || نع م ذفلا ثنغأ يا ببيع 5 وذ ةرر محد تثعافف

 ْ 0 باعذ ناك نجسمعت سأف ةيدلا 0 وبق ىلع 08 ر وألا

 دلل راد افي ةزبهجو . دّوقلا دعب ةيد ال ذا

 فو ةاثمح ةأ ةأر اعنف .اهورجو انيدلا يا عيضلا و اتمدلا

 ءااهلرتشا هود 1 0 0 0 بيش مأ ا امو

 | رثني ليث ىنطب يف تااقف دلولا كرت تن

 ابنال ةبئذلا لكم ااب دارألا و١ ةزيوج نم قمحا اولاففأ“

 || ىتنا تديص اذا لاقيو . عيشلا دلو عضرتو اهدلو كلتا 8

 اذ اهعقاوف

 ا عيرسلا توما ند هزوش » بك اهيناو اذ عيدا 0 < عيضأا

 راهجابر اغلا كعب يذلا زب ريجلاو . زوم 0 5

 وأ عاتمارخاف يا "رم رماجلا ةماعلا 00000

 17 ملا ا ةنع

 وربع ن م ُ ربوشو د كا 0 هيلا

 د يصل 4 ايمو 00 1 0 7 عزف 0 ل جو

 لور ىلا انهيف جيطع أنباصأ كمن دولا يو إ سا 1

 جانحا ايفل 4 يش نم ممل 0

 *«بيره وأ فاخ انا نهج ش2 ءيثلا نم نش نجو .هللا

 ا 4 م ةكبلابو .ةلجتاانالفو ٠ © ل



 متصل

 رؤج

 موعد يأ حون ةروس يف ةنمو بع يا خل إو ركل ١

 قيسوملا فرامل ند عبار ١ نَا 0 . اراهج :

 ع

 نسحو رئج ردوعم ةراهتما اي راهجلا اد يأ ة يبل 9

 ٍي يأ اريج ةتينلو ادي ارس ٌةنم قثني وهف ذ لما ةرو 0

 نومار را

 3 ل ء يأ روب

 0 1 م و هادا نيعلأو ةعاهملاو رءورجالا قنا 1 روج ١

 :اضأفا 0 .ه 2 141 4
 كيو كوع

 ريغان جلا ا عا يملا ءأر اره فار انه لاقيإ

 5 رود 0 راقب ند>و لجرأا ة ُّ ا .انايع 5
-- 

55 

 - ”ءالكو. :زظنللو 55 هاهو ةروجلا

 و. ماكي الو هيف رجت ال ضرالا
| / 

 هللا ىرن 0 نو 0 ةرقبلا ةروشرف هد !

1 
2 

 ذ | تروج ردصملصالا يف ف قو ييشرتانااول» ةرغ

 ب تاويل ند امني 1 ةناكملل تريعتسا 7

 نم *نن اهنالردصملا لع أمصنو' ثفاَفكن الا خوضوإ]

 نمر احنا اة
 ا 1

 رخو 4 3 طل 1 0 اهعا لع ةرهج ىرفو .ذ ةلالعلا

 5 و العنلايف را ا ها يلا

 نم لو وهعف روج | »< رفصالا غابصلل 5-1 رجع تح

 2 ١

 الو َتنَحَأ 2س 1 توصلا روهج 0 ةنمو٠ .رهجا

 ا ه-

 ا« داو 5 ا 0 0 لاقي. دلال

 هاس مز

 رمل ير 2

 لايف توصلا بحاص هب فصوُنو 0 . اع

 ايها «روظلاوهورويجا ن ١8 ئ

5 
 7-0 00 ا ندد

 لارا :ةسأل] 5 ارد ولا 0 - لا لع

 م 2

 4و جفقفي 2ىش ةنم جر 0 تاك كر ل ىلا

 . ةمانج 4 5 ا 6 ع هلا نهو ٠ ردا *يرجاو|

 ا ردود رولا 3 ٍّم هرج وذ ثرالف لاقي .٠ قفا دفلا

 اةةنسئيا هج هيلع ىمملاتب ةنيلارةطيلفلا 0

 0 كنق يأ راح كنق ةنيقل ل وذل ره دلأ ند ةعطقلا

 | ع ةنمو . ةيذاع يأ يكاقو ع 5 .رهدلا نب .,

 تت

 ةب دولعلار هاوجأو .ةتفشو < ٠

 دقْلا نسح ةروهجلا * * دعأب :ي قح ةتوص تشي مث نع

 | ىروش هج توصو الك لاقي. دكا

 اةنال ةدئاز ديف واولإو تر يلاع يا ٌيروهج لج
 | 200 الا ل

 ةثدحأو ٠ هاب رهزؤ) بن 0 يرع

 ناعم لع ءالعلا كلاس ره 0 8 53 رهأ وح 2 3 رهوج

 ةلباقيو .٠ يدق وأ ا داح 4سفلد جاهلا دوجوملا أعم

 تانلاو ةقيقصحلا أهممو . ىلل 5 م

 ىه 6 اهنم 9 ٠ ةفيفمملا نع 2 .راخحلا ىعك قرع ةلباثيو

 ا١فيرعتو .٠ نك دوجوملا ماسقأ ند

 ىعك؟ ضترعلا |“

5-4 

 د لف رهوك

 5 دوجوملا كيف 0 مووت يلم يا 02

 ا ىنعمب ضوملا ةلباقيو ٠ 3 هذ توكحولا 3 5

 1 ابكفيمالل آو ةقيقتحلاو ت اذلاو رهوكلا 2١ تاّيكلا ف لاقو

 ارونبال يذلا هزجلا وه درثلا رهوكاو .ةفدارتم ًظافلا |

 16 فارما سر ولا نا لن الح
 "حاد اورالاو بكاوكلاو كالفالايف

 ةيرملاب لوتملا يوان ون با
 نسف 2 افلام هدا » 2

 قادلاو دسالاو لجرلا 8 ا 0 4 ةامخلا افرع 2

 لعل اك يفاعملا أ ةلبأتي ه5

 اهم 5 با ال ذل ئرورفلا 0 #2 ا هدنرف

 اعلا ١ ةعئابو رهو عناصو : *_ىضرعلا ةلباقيو

 .ةةعاسلا هد كا ا 4 ادصا ل يجر هوجلا لون

 || يارانلا داّتح نب ليعمسا رامالا بتل ضيا ٌيرهواف
 |هخلا هنع ذخا ىذلا وهو ةغلل | هب حام رهل| بحاد

 9-5 نيح ُى دابا لإ وريتلا بوقعي نب ل2 نب دلا دج

 عضاوم يف ةليطعت دارإو باح لضفلاب دا مث سومافلا

 ْ كوبا ف د ةيسجاو

 ار يقال اا

 ْ تي دورا ةءايشل | أو مركلاو

0 

ٌ 

 أ
 أ

 ةالا جالا دبعادغلل لوقا نال ايوا قلك

 0 حاوص تلاعب دق لاق نه

 فرات وق روان انامل

 نايل را
 رهوجتأب و 0 رذعت ل

 | رويجلالا 7 مح ا يد اناا يا

 ((سمشلا ُِ رمل 0 ندو يانا مسجاو رطملا ن هو ريوس | 7

 2 داع
1 2 

 ظ ةيجو ه7 1 تيس ندرثو ٠ أو 2 خلا تلوح

 رهجلاو ٠ ل 0 ركذ دقو ةارهرج م راجملاو 1
 و عما

0 



7 

 ساو ا نيرفاكلا 7 : الأف ل ل
 آو ملط اطأب ةحاز زو ميل اذ يف داهتجال اب موباق ىلإ

 ١ دوؤت ج

 دهاملا * هد بو رطل ل ات رمالا ُِ دهم“ اوأ

 4 ءاصلاضر اد اي 2 ةغل 20 دفاجد 00 00

 دهاج ةنمو ٠ 0 - 6 امع ل انتلاوأ

 فلكتو 5 هيف تا لف دج دهأشو رم الا يأ

 5 7 55 اج ردصم داهتماو

 هللا ةفاإَو

 تيدا ةنرخ رع اد أب ىراصنلا دنع 55007 وداوج نح

 و ع 1 ةياغ كي اعاتللا ف لاف

 + كاراصق يا لعفت نادي
 دي زدصم 10 | د داوحلا ل 0 ةيناثملا 1 دلأ

 0 هناك ق١ . ةئفاط يل 0 10 خرفأ لاقي. ةيدلاو ةفاطلاو

 0 ءاغ غلبا يا ك دوج كو هد 0 117

 او دهجاو نيمل ا يف اوغلاب يا مهايأ دوج هللاب ايدقاوأ

 راع ياللا وو والا لويك را

 :اكسي دعا ىو" ةمنلاو نك انفلا رك ا«كمرالا »22

 داغر ءابسلا كرد كابا دوج نكاد وك هللا

 . تنل اب دوتلاك ةقفملاو لدق ةفاطلا ذوو هدام

 ع عيا * عامل لا ةاعسأ نو دود ردصم ن1

 كدوح

 0 جوى دوج عرم لاق يشاوملاو ُتبِإَودلأ 5 0

 أ

 ا ا 4 غو كيا 1 ف ل املا

 داتحالا 3 00 :ال رقص يدع ةياغ 0 مال أ

| 55 < 

 . ةئشلإو ةناكلل 1 0 ٍِم 1 يف عس ولأ 0 ارفثسا|

 ين دهتجا لاقيال الور 3 ل222 د ا انطو

 | دوص 00 د دووخ لا لزب وهوأ 2 ةلاوردكا لع

 | عسو اهيئنلا خارفتس اوه نيب اودالا حالط ص ايفو. .هلينوأ |

 د نع رج 1س رس ثيع# 1

| 1 
 و يرش ا

. 
 د حس كلل دو ةاهطور 4

 تلا دنعو. 3 ردصم ةدهاجل 6

 ادا 0 وبا لاق: ىدا خر قىدنللا 3

 ١؟تايشلاو ينانالا

 تاتا كسذلا وه اد 5 لعاف مسا ا

 م يلا نا نو 1 نم عورألا طابنتسا ىلع رأد ا ف 0 رادتثالا |

 0 كلنا عع تت اوبشلا

 تح دج الر ورع هل اا يبل رس رجيم وج توت رتاج هحح مس عا ل يحس مسني

 اا

 | نم رد دا

 جاهج وذ يا

 ا

| 
 أ

/ 

 ا
 ل ده ع يسجل

 حر مت يبيت - 7

 ١ 0 1 ”يقاشلا "ايا ندور دوو لازغل يه هلا!

 9 مسأ 3 او ةنينح يلأ بايك د ير دعوا د

 دودج لجرو هدهج ى اهدوهتش لذبو. ا ظااوأ٠

 ا هاع ف 8 الجرلا مَدْهَج

 ااكلإو . نا راقجو ا ن2 رمالا راج
 ْ اني مز ةكتسا مونلإو العا توصلاو .ةنلءا مالكا ابو
 ظ ا

 2 امو ماك"

 رْغَو اذا 0 00 3

 ايار 0

 . ضم 0 هبايع ب ٍظعو هيلا رظن وا
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 م آر

 00 راع نم 0 ضر 5 رؤحو

 تاح

 نم اهيف ام ج 7 انا 5 .٠ ةرزح ا ءىشلاو

 را لاق ةأبحلا

 ْ هأئرع ه هاهأ نم 3 أخ 3 هأن رايح 55 5 درو اذ اذ ذا

 | بمرعلا لون ٍشنخالا لاق . هل د رح ا
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 نم مملاو ليلعنف وه هيوبيس لاقو٠ :دقاوز د للا او ىلوالا

 قيم ريغصتلا يفو قيناجم وبلا ُِ م تارةلكلا نلت ْ
 تعمتجال ةدئأ ذا و ىنللاك ةرئأ ا 5 ول ) ميلا يأز اينالو

 الو ءامسالا يف نروكي ال اذهو . مسالا لوا يف ناندايز
 تعج ول و هدب 0 ل اعفالا ىلع تسيل يأ ١١ تافصلا

 ال تادايزلاو اًيعابر مسالا راص ةيلكلا سفن نم ن ولا

 ىحن اطاعفا ىلع ةيراجملا مسالا الا ًالوا ةعبرالا تانب قولت
 ةثلث هذهف .ةدئاز نونلاو ةيلصا ميلا ليقو .جرحدم

 هللا اقهذ 07 جا ئ دعو قينجلا هل تسلم

 ّيسرافلا لصالا يف نات دوجوم نونلاو ميلا نال ةاّرفلا
 ل ارا ةئاعب ةبيراق لا ناو - كلوا

 || ب رطلا 5 ءاعلبج او تسد ج 5 ذاكلتح ةماعلا

 رعاشلا لوق نمو . كونج ج ةيسرافل 0

 هياع كونجلا 5 او دوعلا ةمحر

 رامزملاو ناديعلا ةولصو
 كتاب بعاللا بلا # نيصلا بكا ه نم كاوناو

 كج 5

 لك يا 4 5- ها ِء وثلا د ِ هاو ةونك منجم

 هرتتم أن ونحو انج نعد 1 017 2 ليللا ٌهْنِج
 ى رضا اجو انونجو انج ني ليلا نحو . هيلع ٍلظإو < رر أ

 .رتتسا انج ني رحرلا يف نينجا نجو٠ . ةملظ ت مطوري ةظيلغلا ةيصنالا ند برس مضل صشنج

 ىل ةلفع لاز انوئجو انج لوهجلا ىلع لجرلا ّنِجو | . صافنج نولوقي ضعبلاو ةينانويل اب سوفينك برعم
 نوحر



 2 سج

 كلدالاف هيلا نسوجبرص لكوهو نيدك ب نال
 ٍلضفل نع . ا ولا تاياكلا فو: عاهل 3 نم سنجأ

 مياكريكأ اذه نم ردرفب فا مندل اءاريثك لوك

 ميكا ا ماس هللا 0 برعم ةلعاوأ ْ
 برغملا ِ لاقو٠ ٠ سوند>و 02 8 دلو ةلئاع واأ| وأ

 عيجمإو ءيش لكَ .:ننمب :رضلا ةغللا 3 نع سن كلا ظ

 ١١ قاسى سنج تانك لا ؛ عونلا نم ءاعاوهو سانجأ ْ

 ريغو لاو سّرقلا ىلا ةيسنل اب ةنم ٌصخا ةنال عون

 .اهريغو ةطافو ديركةنم اناا هشنل اب اح نكت

 ثالفو . ةلكاشي يا اذه سناجي ٌنالف لاقيو نسج
 د هل نكي مل اذا سانلا سنا الو ئاهبلا نسناجي
 ل اعتسالا اذه نا ّيمصالا نعو .ليلخما ةلاق :لفع

 مواعم و يق الا ول نولوقي ةاغنلاو 3

 3 فاي مولعم عون يفو٠ ةطنح وا ارم ةنوكوب تي

 ىل ة ةيعمبر اهنوك ةطنحلا يفو ايلفعم نال ؛ ةنوكرمتلا

 لع تيدر دبع ليما مدا امس لما
 سلب دارو. بعشلإو ةمألاو لهالاو ةريشعلاو ةلئاعلا ||

 كيرعت لاقي زومملا انهو ةضالا ةقرملا لإ
 2 ئيجاعبا ليف زانرلا رظنلابو. سندجلا م د

 'ةرابع نييلوصالاو كهقنلا حالطصا يف سنجلإو. 0
 نود: نضارغالاو 0 نيفلظخم نيريتك ىلع لوقم لك 278
 حالطصا يفو . ةأرإإو لجرلا رابنعاب ناسنال اك اا
 يف قئافحلا يف 0 ل لع ل دل وه نييتطنملا

 نأ ناكوا نال دبع وا سيرف اما وهو ان
 كلذ ِف اهتاكراشم عيمج نعو ةيهاملا نع باوجلا

 ناو ٠ ناسنالا ىلا ةبسنلاب ناويحلاكث يرق وهف ادحاو| |

 كلذ ب اهاكراشم عيمج نعو اسمع باوك ناك
 ىلا ةبسنلاب يمانلا مسجتاك ةيع ف !د دمحم 1 أ
 نيل رب يعن تالا د املا كتاب داق

 .لا | نادوسلاو غون ناسنالا نولوقي سكعلا ىلع نولكتملاو

 (قلطيو سنجما ٍَ انكو . يف ثيح نم ةيهاملل غ حوضصوم|

 .ام لكيلعو ءيش لعّلد اموهو سنجلا مما ىلع مدع |

 سنج

 سء> ّيسو هنيسنجم لونلا ىلع 0 ةقوف

 ودع ةقوف يذلا وه .ففلفاسلا بف لاو ل

 يذلا وه طسوتملا سنجإو ٠ نإومح 0 عسل

 ردا تس 6 يانلا مساك نسج ةنمخو نسنج ةقوف

 دجوي 1 اا 0 يذلا وه

0 

 8 صقن 5 هأب وأ 0 31 تديز 0 ع يح

 ها علا | مع رست الاكل هو نسجت 3

 سنجل 0 ارش ساجا نه عي كاكا من رج

 ةقام يم 0
 لضفا سنجلا اذه يا ةأرم ا نم لضفا لجرلا مل 0

 00 هم ةيسجلا مالءالاو٠ 8
 است زراعة كح دلل نم

 *ةرفصلاو ضايبلا نيب ةكمسسيئجملا : بلعنلل ا

 || دنعو . سانوملا ىلع مالكا يف رم (؟تاسانجلاب نايتالا

 | ردكملا رسكو ع نم ناك ام لبوحتوه نييباسحلا
 كا "لب سكول ريغ

2006 
 ار اهيل معتم هرواسا دوك
 خلع هيثلاو . قات انج 2000

 يف فورعم ةقيرطو

 اهم حزن رابلاو ٠ .مهلا او |بقا مونلا ىلا مونلإو . عزف ةنمو
 تومل ة ةسفنو٠ ا للا ا شن ن ناكل تحلو

 | » بيرق شناج ا لعاف مسا شناجا هع تيتاع

 ا 0 أ 00 هوما

0 - 3 

 ةددحّرصيلاو .اءزف برهو تأم صنج -صنج
 مك م 0

 يأ نوللا ميدقتب ةنيع ثصخ لوذن ةماعلاو .اعزف ةحنت وأ
 4-5 7 -تص

 *< تيم نجا *< هب ىجر هيلس) صنجو .ةحوتنم تدمج

 ال ْرمدَلْلاَو . السك وعضوم نم حربي ال نم صينجإلا

 الا

 ا نكوأ عبجلا | هبشةل لاقيو ٠ طبْقو طبقو ةرغو رقك | اه

 0 هس ا سا ا ا ا بح عل نا ها حصل هلع لا ع حسم اه همس سم طاح وح رح كاساو ا سم وحمل هس سس عسل

 امام ممم م الاتفاق ةاقادتادتتةدتا# ديدين دايو هنا يي سادس للا



 زلال لوقو | تسببلا تانك وكت فروا وهو عيسرخالا»جوياطلا ةنمو

 انفهدنا كييف من. تعم فيك اندهش نا هلوتكب يترتلا ىلع ةمجتم ىرخالاو ةلمح اهادحا |
 هتَد>ىلد نم تييبلا عارصم لك يف سكعلا نوكي دقو ببن ماركلاو يزجي ٌرَحلا

 201111 هلوتك ظ بمدن . ماطأو يزخي مؤللاو
 برق ٍسنأك ءانس قرب ١ اهدحا تيبلا فورح نوكت نأ وهو ١ طقرالا ا 4كاو

 برش فطلو ط تشرب ّيررخ | لوفك بي درتلا ىلع مش هرخلالاو 0

 1 لوتك اهمدح ىلع لك لكف نركب دقو 31 رق أ رداد فلتم

 اة فا 3 ةلاله هي ل 00 فون 00 مدا

 ا ال رام كي راج لوقا اهدسو نامل مّلتملا سا ا طفملاب ولعتملا سهلا نموأ
 "فاعلا مل ردك ورا ىذل كالكلا |( ضخشل رغ ةاضقس 0 كثيالك وردملك( رك

 ىوطا يف اربخ دنه اي ىلعفإ رعاشلا لوقك ةباتكلا يف|
 - كم

 يلعفأ اريخ دنه اي ىوطا يف : ادورو تندرا نأ: 5ؤزاذ وز

 مكدنع يقم دجو يلو يل ادواد تّوأ اراد غدو عدرأو

 يلو يل '”ميقم 0 4 ودوار دو داّمز تاز اذأو

 ثاع ىلثم د فان لب ام أآدودو ةوار نأ ادو ”ةودأَز

 يلب ام لغم رت 10 رخآلا لوتك لصوملا سأ |اذضيشو
 0 كا اق ور> ضعل ُِ نكعلا 2ك 0 دقو ا ىلع 00 يفلتم .

 ئدنصلا اظلم لفل انا ةيازك فيلق

 خيط حار دق حارا اكنيسبم هل ةنفج طاسف يب كت كوظ
 7 رح قيحح رلأ كاذ نم هنلقلا يفف تغاعم يل ةضعل سجل 5

 ا نرد نم فسروا ا لاهل لااقو | لزيعش ال ام ماج سب اقل "كاسات نان وز

 ظ ًارتث تايبا ةعبراب رعاشلا قاب نأ وهو مّيرملا سانجلا | يوتسي مالكبرثانلا و 0 ل1 ناين ناو سو ناكل
 هلوق يف و اضرعو ًالوط بواقملا هل لاقي كل 5 ا درطلا :ءاسلا رد

 رمغلا ب 57 ربح ِ كلذاع اي 0 ظ نمو. ساك بكاس 7 0 وذ ةنمو ذاع يي 2

 1 ا را ماقام نيا يضاقلا عم يئاهنصالا داعلل عقو ام وردإونأ
 ربظ يفض ا ةنم املا 0 سس بح ِ 9 كلب اك الف“ ٌرِس هلل اقف ودسلا لب د زك تك نيح ْ

 رطخ امل,بربظا خت: نفس اذا: رفلا يحي يلا لوق كلذ نمو . داهلا ةالع ماد يضانلا لاقف

 اا ناقش ماسلا , قلبو 00 يف ةكاكسلا لاق ل سورخ 6 داش نا فرو الاى كارد
 ميلا نيدلل كهجو أف ون قاقتشالا نيظنللا عمضنأ ا عقرب تحت بنرغعو تكلمالكت كل 5
 محكم قامتشالا 0 ناشنالا بحاص 500 يلا ودهاوش نمو٠ 00 2 2

 ركلعل يلا لاق وح قافتشالا ةهباشم امعجت نا يناثلإو يناجرألا يضافلا لوق

 د قالطالا نسي ناقنالا تهاض 10 .نيل افلا نم مودن دوك ل ٍلوه ككل مودل ةناهاوف

 ا



 سن

 ني تكامل اضل فوط رخال 7 يسال

 اهني 0 ناب .كللووا دل يس عوف رفرحأ ا

 50 رطكموي ماج ممر نا وحن لوالا يف فرح نم رثكأأ|

 رعاشلا 0 :

 اواو سن

 بمئاونلاو 5 فرص ميج 97 زو ْ

 عاونا يس افلتخا ناو لّقرملاب عيدبلا لما و 2 انهو
 6 فالئخالا عقيال نا طرتشيف طقف فورعلا

 كضيف اضن ظنك سناهلا نع جرخي 4 ع

 ةثلث وهو ع راض 2 نيبراقتم انك كو را مث ردح مث

 يربرح ا لوك لوالا يف اما ينجالا درا 3 ربرضأ
 طسولا يف وا .سماط قير او ىضلد ليل ينك نابو يك

 للا لو
 تحال سي نيبراقتم انوكي مل نإو .ريخملا اهيصاونب دوقعم

 رمل رم لكل ليو وحن لوالا يف اما نوكي كلذ

 ابو ضرالا يف نوحرفت متثك اه كلذ ون طسولا يفواأ

 .نمالا نمار .امنآجاذاوحخ رخآلا يفوا .نوحرت منك |

 انهو. تلقلا قمع ىساطتخ اير ةضانلخلا

 أ

 جؤدل 3 3 انهوأ

 كك رخآلا توا“ نواف ةنع نومي وحن

 تييلا لوا يف نيسناجتلا دحا مو ن ١ ةنال نابرضأ
 اهيناكن يظفللاب نال اس ايو يضرب

 ئدفصلا نيدلا حالص زييشل ل رك تايب ناحانج ْ

 ٌرْضَن اهبسحا ت ثنك ام ةداغ يداّوف تضَر ْ

 اًرركمو اجودزم سي رخآلا نيسناجتلا دحا ّيلَد داذإو|
 و د نمو َدَجو ٌدجو بلط نم مل دثك دكر
 لوق ةنمو..س مسَلاريغبو بَ ملا ريغب رخما ملوقوأ
 لحل نيدلا ينص نيشل ||

 اهناف عامسلا < ءآد اهب 1

 ب مسد الب ٍِح غن الب

 ا 3 ةلخفللا ايلات 9
 كتيب اكجرخلا يف ةلباقي ام بساني وفرح وبكر دا
 + ريذلا لوق ؛ ةبراءاظلاو داضلا |||

 هعز يف ىده يل يدي ّلظ

 نضرافو

 كارم لل

 يربرح ا لوتك كاكر كرا فال ؛ةأب هيف تروس كَ |

 ادع

 ع ب الو يذهي ع

 دعم عر ةلكب رعاجلا تاج وا وكر تدلل نب انحا اهخمو

 رسيتي الف اههيب ةلثاملا يف انعبط اهفورح قفو ىلع اهتخا يف

 فره ا جرخم ريغ نم اًقرح اهرخآ ْف كدبف كلذ هل

 رعاشلا ل ع ب ولطملا

 كد نيح يابلا ىحدلا 2 يل

 رمجارلا : دورو يارلا علطنو

 رخآلا لوقك نيتكر نم رثكا نيب كلذ نوكي دقو
 ةداخ ثتافكلتاق هلي( كلخات ينبثم يف يع

 نيكرلا دحا قفاوي كول وهو فصلا 18 4 ااهعمو

 ىأ اهضعب طيفنت ُِ ةنل اخو فرحالا ةروص ْ ةبحاص

 ةنيب و ين#ب سيجا ىنبجحاو

 ابيشا تحر انشا ىدبت الف

 فان ”لخملا اذ ”ظَح يل ناك امو

 < ى رع

 دهم دهن ُهالبو 5 ٌذقي رئفب ٌبمنبز تمت

 ال مالكب رلكملا يتاي نا وهو ٠ لطاعلا سانا اهنمو

 اة اقل لل ىلاببتاانل لات اينورطللا يفلح
 0 يلح لوق

 ٠ : ةايولا ع سم مّ رح 2206

 دارو لل ستملرا امو

 سانجلا ةضيقنو | اًمضيا رهعملا سانا هل لاقيو يلاحلا

 2و 2

 يقننف يف ناذت ناك 0 تيجي ضب د تن

0000 
 ةنمو ٠ اا م راو يعم ةديصقلا تايبا نم نيرطشلا

 فلفت
 د 1 ضع نفح يشع

 امادو َلاط اهَّدص حادرل

1 



 تافنتما 0-00 اكناف. 00 نحب مايل وو لوهجلا ىلع لجرلا زنجو .ركذيسوأ ظ
 ريشا عا را لص دجضك كيدي سبوع اوراشم |
 1 رمأ راون تيترطبخأ 01 رضا ىعا لؤهفسواا

 ةلاقفل نليعي اهيلع لدحر فضلا كفو: تاذووفللا|

 ىلع اهوقعضو ١
 هيلع لص تيملا ىراصتلا ني 1 د اعلا ظ

 8 اة وكلاب نار

 نو تيا يَ ردكلاب 0 رشا
 ٌقزو ضيرملاو هب اوهغأو موق ىلع لقث ام لكو . ةعيشي ظ

 هتزانج يفند
| 

 نم ريغصلا ثيبلأ ندا + "كات اذ

 ذا قوتذاف اهوتراح اذا لاننا

 اف نط لوقن بررعلا ثيللا نعو .رذخلا|

 ١ هتزانج يف يّروأ ظ

 يف ىنعملا لصإو . حملا ضيرملاو تيملازودجملا  نيطلا |
 زنكلاو هافخالا ةّداملا هذهأ

 رادو م .رافل اب ريجنزا جلا تفيرخت ريزتجلا- رزنج

 بانل اهواك( رضع له وهران ىلا 5
 ا_ماكي ا ابك ضن اسنج سنت ةبطُر ١١1 كتدص

 ص نلبع ل رلانيجسا كلل م 3 ظ
 نهر اكا هال سا احا
 0 تاسانجلاب ىلا مدي دبلاو .رسكىلا رسكلإو ظ
 .سنولا يف ةعم دعا كا 55 ينل ءيثلا 0

 نيسناجتملا نيفر هل ماغدا دأ ةنمو. سد ايفا ارح ١اسناجتو ا

 لها دنعو ٠ 9 رددم سانجلا ” نييفرصلا دنع

 ىهو .ةيظفللا تانسحلا ىرم وهو تاسانج ج اًضبا ظ

 يف ناظفللا قتفتي نا

 550 جر : يموت هناك اهفادعا فوزا عنا |

 لوالا 5 فلا كفلواف حرعو حرشب و فورا عاونا |

 قاسلا وحن اهدادعا ديقبو٠ يناشلا يف ميملا عون نم 2 تسل ظ

 ديقبو :يلاثلا نع قرح ضني لوألا: واف قالا

 وهو ٌماتلا سانا اهدحا نابرضأ

 فرحالا ناف فن |و أ 2 1 0 كيقو 2 أهحوتفم ظ

 | نيظفللا ن 2 و يلاتلا ىف ةرحولل ل نالا ىف ةمدنلل ظ

 ان

 اوقبل ام 3 مسقي ” الا موقن موي 0 1 يسب

 لمتلاو سالاكنيعون نم ناظنللا ناكنإو :ةعاس ريغ
 ئداطلا ماع يبأ َُك 1 ا 0

 ظ 3

 نسيب يو طففاظنللا قا ينلكلا باهت وم عيدبلا |

 ةناف نامزلا كي تاع 1

 هلا كيع نب ى ب ىدل ىحب

 ع بكرلاو 00 ساو 0

 0 وفك اعف اعف رم يا ف 2 0 5308 و 2 نم 0

 رعاشلا

 هيف لك ايلا 56

 طغلا يف ناظفللا قدَّنأ ناف نيتك نم ا

 هلوقك ابباشتم يس |
 هبهاذ هيل ةتلودف 001 هيهأ اذنك كلذ ذا

 ريا قونكل نورنا مس مريس

 انام ول ماج 0

 ماسقا ة ةعيراوهو ”ءاتلا ريغ سانجلا ن هيناثلا برضلاو

 رللطتف فورحما ةئره غي ناظنللا فلتخا نا غال
 ؤ تالق توبا ام هضاب 500006 ةرح ا و قف ٍ

 . فتخلاك ادحإو 1 رح ةيعسرو مدح ةعفد ةنع ناسللا

 ” ا هبل يع طوقك طقف ةكرحلا يف اما فالئخالاو

 طم .ه ام لهاجلا طوقك نوكسلإو ةكرحلا يف وا دّربلا

 يف افلئخا نأو. كترشلا كرش ةعدبلا لوقو. 8 5

 فورا ددع يف كمال لال طنا يس طنف اهدادعا

 داسلاب قاسلا شيلا ووك وق فج افرح احا نوكي

 يدهج يدجو من طسولا يف وا . قالا رذعموب كبر ىلا

 رعاشلا لوقكر رخال يف وأ | ينانلاو نونلا موعضم لوالا ن نافروتلإو رودل اوحن اهتاّكيه

 ةنانجا ةربرق مانت نم أي



 كلج

 جا عنج مسأ وهو ٠ ةظيلغلا ضرالل دما 5 0 1 |
 جما وجت يف لاق ::ةنيدللا اذعبا نيو 0 دان أ أ

 نورتو صو ىدمد دانجا ةشتيراشلا فو ظ
 كيلو 3 أهم ةنيدم 1 لاقي نيلخ كفوا ند داق

 ةبكرت ماشلا الا وه امتلقف
 رحيل 2و دانجا يفاحباملا امك

 دنج اذه لاقي قدح ىلع لكلا نم فص اًضبا ددتلإو
 امونج لل نا التكلف :!للبقا دف دج ةلوهو لدا
 يفت ةراجو ةهيلملاا نفرالا دس هيلي
 وصماهغلب نا تلاإ اودنجلا دعاوف دن يلا نيطلا

 مور

 اضاربلا نتةييرط داو كل لاو بدل |

 تاس لكيلا 3 ةنون هيوبيس نعو. هر >6

 - ةنرمشو كارما هيد كسوتولا را 3

 و ١ لظلاو 7 ةسالاو ةيهادلا بدنج ماو

 3 ابكر ذأ ب دنج “م 0 مونلا عق 00 لاقي ديزأ

 يدكلا سيئلا هرماأ
 بذدنح ا ىلع ا 5 .. ليل

 لفعل دأ لا كتانايلك 25

 ن. اههوق ىلا بره نيح هب جّوزت ص يف نم ةأرما يش ا

 قارعلا كلم ةامسلا هام نب رذنملا هجواا

 0 0 ناويح ةيصخأ راش دبل لاو 7-5 ا ا

 ل وتلا للحي وهو نم ىذا اكلم ويقر اا |

 اا كفل لاقي ير ناووح ىصخ وه ليقو . حايرلا |

 ِ 0 هودضق 5 3 كا نوعزتيف . نودايصلا هدصقيإ ١

 < | صخت ١ عوطقم هنأ ورب يل ةلجر عفرب وكر كب نأ كاك خوأ

 ع نوعح .ريفأ ا

 قيل عرد 0 37 59 كاع | نم تب درض جدلا ا

 سيغلا هرمإو .روهشملا ّيدنكلا ربخ نبأ .4ي اء بسمع ُ عل

 ةابلع ةابأ كف 95 نيد هب م ليق» ةديغلا 0 ءانعمو

 ا

 وراشب كر دبا ٍجدح ةسأ رسال 5 أ

 0 اكد 30 ةيلادلا او لظلاو ةةاسالا اما نمأ

 ع ارم فرعا كل نأ فاحت ةماكلا ثرحلا نبأ

 نضل | نضل | دارها خدنجلا

 رووا ىلع لاو 9 3 :ةر دنج باتكل كج 1

 3 هيف ”ةدئاز نونلأو 3 هباهذ لعل ةيشو داعأ هن

 ىذ ا عر ف كلا ت اخ سراح رادناجاو راسا

 0 وذ وأ سفن
 بدانجو . شانحالا دحإو عدتجماو ليق عدتجما

 اند اذأ جز 2 بابشلاو عيبامإلا ةر ةروحا ا دوس

 ةيهادلا عدانجلا مادو“ عدانج ج رج # ا رعق نم رفاحلا

 نيكي امو ايالبلاو "فلق 0 4 عدانلاو

 م داما قوف ها عدنجلا ةدحاو ةعدتولا »< لوقلا

1 2 

 #«ةدئاز قوش ا نا ىلع ا ؛ ع د ج هي ماوصل

 عدانج ج ّرشلا نم بد امو ةيهادلاو رطملا| و
 رايعلج

 01 ها عل ا

 سانلا نو. ميس مر يا

 ةقلذ ا يع يارا ذر عادلا 0
 عاّمرلا نب ّيِلَع وج يعارلا نبا لدنج لاق .ريصفلا

 - سارا يدجل فواح

4 
 ل رسل

 * ةريبظ ةنيعهم فدانج ةفانو

 ص 57 ع

 كلك قثوي ا

 ا

 ١-ق ا ثمن وم ف كاع
7 2-0 

 ل عه 1 2 ل
 و 4و دانح ل ىللذك 5 5 ريظ 4 يس ةفدانج ةقان و

 ةكرهلا اهب ت*يود 0

 * ةدئاز نونلاو ضرالا ىلا ةعرص ةلدنج ُكاَدْنِج

 ام وا ةرابلا لَدْنرلا * ميظعلا كيسونلا لداتحلا
 قو ٠ كدا لوح . رحل[ وأ ناكل ند لجرلا | ءا

 هيف عضوملا لادا ىنكو ميجا ين لا 0

 ة راها ويف عيدجت عض وملا لدنجما سوماقلا فو. ةراغ

 ةلديج او ةليجلا * ليلا تالألش لوان او. لدانج ج

 : را ريكا هال وم

 ةيجغرفالا لصانقلا ريبكو ركسعلا دئاق لارنجلا

 راج ن] رذلوماهلا ب لتر فاز وعلا نعت وو كيعاد
0 

 ةسراف لكك ا ع هلو 0 كلب ردا

 ا "مل
4 
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 *الج 1 5 8 ةئمو قا ١ هرم و ةعجج ا هزت 1
 ا 0-3

 3 ١

1 

 100110 ياا شلل لل د27

 101111 كا 2225-5-6 -



 0 هب

| 20 
 م ةناو سي 2 الع 0 ماظع ا

0 - 

 نون هي
 هتلر - 2 5 را ا

 0 .٠ ثناوه هيلع عكس يذلا ب اودلا نينجنملاو ا
 هل مت أ

 رخآلا اقو ٠ قرانلا نانا اك نونجنعو محال ا

 هاهاب انوننم الا رهدلا ام و
3 

 07 الأ تى تاجا كام 1 ا

2 

 .لبقا ليللاو .لام م اتونج خو مو عجم هلام
 ترسكلا لوهجلا لع ريعبلا ع و.ةحانج باصا انالفو |

 بسن انالفو .احانج هل لعجُذ ح #2 0 لفل ةحناوج أ

 لان الغول اكول 3 انا يا اًحانج هيلا

 هيعارذل ايفا هب دحار ىلع دهعا دجاسلا 2 دعتم|

 3 ادفع كاع او. ىنعمب اا خن>|و |. ةرانم رع

 ةّدِشل امّدقم ىلا انني 0 2 هكر تعرسا ةقانلاو|

 عنك 25 دما اذجبإو رضع ناك نيرالا و اهعاقدلا |
 *#ه اما انالفو" لام ع ا
 ىأ 4 هنأ :ىال حا 0 0 حرا 27

0 

 ١ ورصضح ق هلع 0 4 لع

 خاج نمو 0
 د

 مدصلا يلب ام بئارالا تحت 0 فو 1 '
 .اهليمو اهتانحتال كللذب تيبس ربظلا يلب ام عولضل اك |
 رعاشلا لوق يف تامتاج اًمأوأ

 ء يتنانك يرتو ي يراال ت تنك نأو

 يكسو يف كلبا تاحناج بمصُت ظ
 هر عا كرك اهب دا

 نم حاجا *< لام يا ماهسسلا نم وبلا مح ام وا ةحانج
 ّتحَأ ج هب ريطي ام ووحنو ريطلا نمو . ديلا ناسنالا|

 ةلحأ فو غاجلا 007 ةضاكأ 2 50

 ام اذا ة ةقح

 سفنو بناجلإو طبالاو دضعلا ضيا حانجاو . ةغحاو |
 كما حانج 1 ”ملظن ٌردا| نمو . ءىشلا ظ

 - : 0 3 0 فكل ل م ين ةتلعجامأ

 5 1 ىعحك 3 هاي 5 رظن مو 0 1

 كك جحانتاو ٠ 4 راجح حو هك ف ي | نالف 5 < يفنالف ظ

 .بلاط يبا نب راج ل نإ ىانكأ هك دو .ادوسلا لاا

 00 ذ ةيج اوما 6 ء يلا * مز

 دروف لّفف هادي تّمِطف ىنح تؤم موب مورلا لتاق ليق
 يف اهب ريطي نيحانج هيدي ةلدبأ دق هللا نأ فينا +

 :مغاطوا اوقراف رئاطلا يانج اوبك 2 ةاشي ثيح نجل

 ىلع نحنو . لفدحإو رمالا يفدجا ةماعنلا يانج بكرو

 توص مسأ حانجا حانج مل و يا رفسلا ع

 حانج 0 تار 1 حانج 9 اول زنعلا هب ىدت

 . مثالا حاتجاو٠ تغش ا وسلا حان :>او ٠ نا س رثلا

 الف ةرغبلا ةرو.س دع ٠ فران ا انك كك وه لي 5

 نوم ةنئاطلا اضيا حانجاو ٠ 0 الف يأ 4 لد انج

 |اولاق ١ نيحاسملا 00 كانك ةيوعم نب

 [تراهنصا لبجي ثيم يح هللا ديعو خضانتن حاورالا
 اذكءانزلاو ةت 3 | اىاتسإو ةمايقلا اوركنأو د جرو

 رعاشلا لاق.ةيحانلاو فكلا علا 0 لا حرش يف
 ظ أدب اذا ىتح موفلا خش تابف

 |  ِكلاجلا ىدحا مونلا ماس عصلا هل
 [لاق. ةبناج ىيرطلا غحو .ةنم ةفئاط ةّقْحو ليللا محو
 رعاشلا

 اتا 01و طاخص كك امو
 لب بس خخ دنع اليل ضانا

 نم تيفتكلا علا * ماعلا مالك نم بو مثالا ةقجلا
 | نييعيدبلا دنع بانلا 0 'و:وردص ىلع ءانبك تابقا
 ظ بو 7 اهادحا نات 1 رعشلا كيوب ُِ ا و

 | رعاشلا لونك هفوأم يال اع نركب كلذو :ىرخألا
 ْ 5 أ لك ف كَ نم ىدطاراونا 2

 زّزاملا ريصنلا لاج ل نهم باشا د بت

 ل 6-3 يفركذو ريصنلا لدعا

 ْ ”اورالا تن دعا 0 .اعج دو ل دتج- لاح

 ل

 عب اع رماللو: .ايدنج راص ا كو. ةريجم دونجا قب

 0-0 عج 0 7 د 0 وحل كلذ ل رغرفت

 ئم م نو4عيسف مرد 0 فو ؛..راوعاراو ركيسجلاو برك

 | ىه ليق از اصنأ |و يف ىأ ذيع فعضأو 1 رش 1

54 



 ل -_-

 تن 1 د مالا ب ا 0 5 8 ا لاتحا أو هب 7 عم 5 2 5 7 : نود :

 1 ةبودج '”ةباعشو ؛ 2 بنها تاّذ ِهْب ىلا يع مو تي هريغو ن لانو

 للا كلا نت ناجل ةضنلا ةيللو بوخأا ى 5 بالا * هيانجا ىلح روغلا ليج امول بني 7 ان
 ةرسيملاو | كليتح لا كراس ىا تا ىلا
 ةانلا أ عمو ةنز ذياتجلاك تيانجحلا تبن ىلا ليس علطم نت انبم لالا فلا“ ِت بودل[
 1 نك سمسم ل انلا يم ةلدبم يسال || حّولملا نب سيق لاف ءاَبَتَألا ١ عاطبأ

 ظ أ :ادوسلا 2 مه وأ ار 1 ءوس ع 1 ا طع 6 اذا ل امتلأ 2 يحاص 5 أ

 راخختل  لبقل إو يملاعلاو ليوطلاو غلا دل ا
 ع 5 < ةرحاولا هك 2 ةطقن ىلع بونك 8 1 تين ع 1

 ةرحالا درولاوهلبقو نامرلا مرا كديبلا ١ «اًضبا نهي او ةللا اه لاتيو لالا ةطقن تلات
 عقلا 5 3 0 بينج لجرو ل 1 0 بمال ل +« يلاشلا فالذي 0 ْ

 دع مسئاسلا خرفو ريعنلاو خمغلا نأ رجا“ تل ٠١ يوتا اضيأأ يحلو . اهتم سناك 5 يخد : ةناك|

 ١ ىَرابخا م 1 هاو رابنت كا لون ةماعلا 00 هير كو ا ةلاقيإ |

 ظ كالا كرما نيا 0 مل ل 2 مسا انه بنج ليقو كدي هل
 م ظياذ سد لثجحملا | .يِبلا فوض ةببن#لا * بينج .داقنم .عئاطلكو ليتل 0

 ع , وور

 33 أتيو .ربزادحلا ّ نم دق ا نوبنجا 0 0 كل اىراعع اهابا مونلا يل لعل : ةقانلأو٠ داق ةبادلاوأ

 ماللاب نوباجا هلا يأ ةبينج 5 أهو ٠ هيبنج ىلع لمح ام ريعيلا انبي ٌ

 فر هلداريغ ل ذأ 0 1 -- ثنخح ١ احلا ج بيرغلا داشني ال يي ذلإ 0 27 يناج ىلا ا

( َ 
 وك

 م + 0 -_|

 | :لصالا كيلا: 5-5 وة هد 0 0 ' اعاو تتش ن وم مسا ل اح ف 1

 ا ُِق ا 0 كللضا نعم يأ كنج نم رالف لاقي ه0 ا يف كال ةوم ىودس َ
2 

| 
 | سوواطلل لوثيؤ مالغ ِ م 0 يي 2 ا و١ بمنجالادجالاو

 . ةيئنج ج دار زاأو ا لا م فا ينتحل » وعلا كول | ئدابالا دأ د اود وبا لاق .يصتم وهو سرفلا لجر ف |

 رعاشلال اق ابابسا هللا ام اذا نيديلا فو
 ظ ايي يك لل ع |
 | نا امصاخا د 1و 3 0 18 اندنع نأ لون 0 هل ريا ن م رد ١١ جلا ْ

 ديدعا ا كلذ اثارتلاو بخار
 ْ د رثأنج جن يملا ل 00 رك 3 8 0 ما ىحفأو لسعلار ادم 4 اع موي احل | لَك ظ

 ىقنطو هز ةروشي ملاك ةروذدلا . رميت | ضرأ ىلا 3 ضرأ كرا برعلا ا ىلا|

 او

 وصل 3 وأ ءاوطا ف 5 تت للا ل اهيا بضيللاو ٠ بنج فلعاأ ك اراعب توك لاقأ

 يدي َ
 و ةفو د 0 1 0 رو ةلدب ل ص تارتلا 4 هي عقرب ا اذلب | 05 2 و سرتلا|

 ا اضيا لجاب تملا نار قار يي ل وسب «ب ةماعلا غلو تييادحتا نم نءلوعفم ما بيا نامل اا داش أ

 حملا



 . لا باح 0 ٠ ةينجأ ا ام |

 أو ّ لون ولو ٠ فنانا بيدجو بانا ببيصخ :نالفو

 او نواعت-إ نودّوملاو ٠ هينيحانب يأ د هدبانج توراسلا
 ىلا ورع نولوفيف, ةرصحلا نشب 6 لا ا |
 كد كلل و كدب نسل انسالكىنلن يا الغم كبانجأ

 دار غل ب|يبجلا اريج ع اس ا
 .كمالغ يا كبانج مالغ اذه نولوقيف مظعتلا درج

 بانجلاو .رباكالا نم ءارزولا نود م نأ. ليعتسي كلذوأ|
 تالا

 ع

 هي

 سلس يا بانبملا عوط ُنيرفو . بناج ردصم|

 لها ةبناجم يا عبق بانج يفلوأ

 تابانبلا < ناببصلل ةبعل كباصملاو ىلا + نكد

 بنجالا نم ممإو ردصم ةبانجلا < فارطالاو اونلا |

 او مونلا اهيطعت ةقانلإو ةساجن او ٌقالاو دعبلاو ةبرغلا ىنعك

 ةيب اجلا »ع ةأبنج بنالا 5 .اهيلع كوريل ا ارد عمأ

 2. ا ها خل ةساجل | 5ع 2 ع لكلا ةييسل |

 مهو: لون 3 وراعو وراس قّشسو ا ءيننا ظعمو

 ا 6 0 هبانجو 4 :أج ذك نالف بنج ىلا تدعق |

 رع ||
 حالطصدا هم كتتابحاص ٠ ا اتصل اك ا ا

 نيلماح سوفنلا كلزاتم ف هللا ىلا,نورئاسلا ةينوطلا ظ

 ىتخ برغلا لهانمىلا إولْصضِب مل امةءاطلاو ىنتلا دازل|

 ام ىلع انرسح |ي را - د 3 ايف - نو 0

 يعل ةهناج يق ي
 000 20 ةنعاط وهو وقح يف 0

 قمإو بنج يف هللا نيت ام

 مقل كي 2 ىّرح دك :

 لوذ ُْق 8 86 ءوشس نع هب غلاي دكت اك كلذ قو

 رح

 ةحامسلا نأ

 م اا لع ِتيِض ٌق ُِف ْ

 جرش ١ قباب تار وكذملا هذه ةطاجا ند كلذب 1

 ام ىلع ليقو . مركلا هي روهغملا يداطلا متاح دج وهو ظ

 ىدتلاو ةّيرخأو

0 

 0007 11 زان جالا اضبا بمار رت
 : كبنح ىلا كب ىصاللا ب راجو ٠١ كج تاكاو

 |١ كلا تاذو .رنسلا يف كيحاص تنلاب بحاصلا

 نضلا تال حازب ؛ عالضالا نيب رجالا بايجا يف“ مدد

 1 0 ى!نسفبلا دبع نبضلا ف ريخان ةنم كدت

 ! ناو علطلا هبشو ره ءاك داعم ةمزال قت ةبحصأو

 ْ 0 أو بسلاب ةرلا قزات ىتح لبالا شطع دتشي

 |١ بوكرألا رتف اذاف قابسلا يثدسرف ليف ووو

 | ىصقاب لماعلا لزتب نأ ةو كرا قو . بوند ىل 00

 نا واهلا 0-5 لا الا رأي مث ةفدصلا عض

 0 نا ع

 . هبلط ةم داعبالا ىلا لماعلا
 ع .

 ا ند 3 ترصبف صصنخلا ةروس ٌىو٠ كيعبلا بيير ةلأو

 ا جاسم ىت مم هعض رو نا

 أ ع
 ا داقت ايل ىذلا 0

 هت عرسي ةراصلا ةتباصا يذلا اباد او 0 رو
 | هو قدوم لاح ل | هج ال

 رز

 ا ا .اورراعت 0 0 ردصلا

 1 عما بانجأ عبج او نابنجننلا يلو |

7 
 ا 11 ىزي رانا جنا نيدلاىلانوداسنلا هوه فو. كموق
 ىماتيلاو
 . هل ةيارقال يذلا وا ديعبلا
 قيرظلا ة هع :رأق 0 هسذلاو

 ْ رع نم كأ أراج مدا راجاو ٠ ثنوهل ة 5 عمل

 | ىلا بنتا راجلاو رثلا يذ راجلاو نكاسملاو
 بيرغلاو لزتعملا بسلا 4| و

 3” عازل فايضالا ةفازعم

 نم ةداجو ةيحابلاو بكلام زتعالاوةبرغلا ةَجلا
 ةماعو.ةبلع اهنم ذختا ةينج ينطعأ: لاقي . ريعبلا بنج

 لكلا ورجغل !نإب ناك اًبوا 5 صلا يف لبرتن ينل م

 2 املا ةراهص وب لاق: ةاتبانح 0 0 :جو٠ بنج ج

 تنفذ ناز بح ند 0 أن

 م أد ليللاو يدوب 0 د

 . ةيحادلاو 527 يدوم ١ ا اح هأوق اوكي نار 3 يليق

 اديالخ انلأ لوق 5 ١ يلد تيبلا | اذهب ٌلدتسا مهجعلو

 |نوكس نلف 3 ع ُِ هر ملا 1 5-5 نالف ة 5 تح ُِىا يف ليق او ١ .؛ةءاطل /ك فايت رب دقت دال ىلع هتاذ ُِق تلطيف



0 

 ناوه ئرومجلا مكاو .ةنوأعتسإ مراكا يا سانإ

 نيناوقو عئارش تحت اياعرلا متت ساخنا دن كل نو
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 بئانلا رن 10 لاكوسم ل ىلا < مخ !

 ما 1 لآ ف ذخآ ا ٍٍ ئنانلا كل لانا

 ناس ال ند

 درو هدم عا تار كل لقلا وع ياك جوبأو

 كد اعبرا | هل

 8 ا ما

 تبدع بسب جس سبح تس مح



 لج ل

 :اضعا ةموص ظحالب لامدماو هجولا نول ظحاليأ | ١
 1و 0 نسح 5 لكف. عع ايت ةحالملاو| 1

 كلاج لوقو. انسخ لح 5 امج نَح لك

 .كلذ 000 َلمجالا مزلا ياتكرغا انكلعنتال نأ

 لاميلإو . ليج يا لال جيرو. هلا عجل اجنوأ |
 لوق ةنمو ردات لاج ج ليا ةلا جا + لج عجأ | أ

 رعاشلا| |

 هل امعلا ك كرع ووجب 0 هيف ا ا

 ىأ ل ايجا نم ةنئاطلا 5 عمج مح هكا ةئاثم ةلامجاوأ أ

 لاجل نم كايخا فض دل لا نم عيطتلا ١ ظ

 ديز | ةميظعلا قودلا نم لا مجما* ىلا مانا ءاضعالا نعلا] |
 ةفان فصي نوم ىشعالا لاق .لمم اك ةقيثولا قلذكلا

 فادرلاب ليعن ةّيلانج
 اربوغل 9

 ةفنلا جوز لكلا لسا ف ير ليم ْ
 0 اذا دونشح دايقنالا 1 مسجلا مي ضع ناويح وهو

 - 5 او .نيح دعبو ]و 4 ,رفظلا دضرب لا 3

 اذا لجل لاني .ترارم ا :طعلا لعأأ|
 1 نم ذوخأم وه لبق :ىثاوا لزب وا عذجأ | ١

 ليما قالطا د د .ةنبزوأل امج لادا نوبس برعلا | |
 لِما جو لاجأ 'ج لح ح نبل تبر ليتف ىنالا ىلع ا

 فلئاجو نيثاثم تال امجو ة 3 ا لاجو لجو :

 غلبي اطوط ليق ةكمسو لفل ا ضيا لمجمإو ٠ لماجأو
 1 .رعل | ليي فّرعتو موطرخ اطو اءارذ نيثالث| | ه- 2 2 1

 تامئآلا ١

 عيمسس

 نولخدي الو فارعالا ةروس جهنم 5 ل1 لبح ضيا ا

 مهضعب رسفو . طارخملا "مد يف َلَمَحلا لخدي ىتح ةنجلا|
 رعاشلا لوق ةنمو «فورعملا ناومحلاب ةيآلا يف لوب

 اع مرمى ا 0

 رفاك رانلا يف قم ؛ل لح ىلع

 :هبا مطوقو . ةابرحلا دوطلا لجو :لصوحمإو عجل 1 لمص
 ما

 لج عمج 0 اق. 3 1 للا ى رس يأ الح ليلا ذّقا| ِ

1 

 ا ل لا عدجو ل ِف 0 ةخ ةنينسلا لبح لحجاو
 دشنإو ُءراسكلا ورمعو با ةلاق ةليبا ا تا |,

 علاط ردك ذل ال جس ص

 لاما ميج 00 221

 ةنال بما < ناويح لك نم مسجلا ةمانلا ضيا ةليجاو
 ظ | ليقو .ةيعامج ءيثلا ةلمجو . 0 ةلمجلا * لبلبلا

 ةناف عملا ثرود ةيعاتتجالا 00 ريف ريتعت ةلمجلا

 مالكلا يف ةاحنل ١ ضعب دنع ةلمجلإو . كلذ هيف رّبتعي ال
 0 دانسالا نضل م مالكلا نا 5

 ماق و ةدافالاب ٌلقتسا ام وهو هت للا هيمعألا

 |ناكذ وهز ركل دانسالا نمضت ام ةليجاو

 هاك هتاذل 3

 |( كدنعدير .ز وحن يف رورجتلاو راح او فرظااوه ةليجا هيَشَو

 ا[ تيرعاان الخلاب ناتلتي اهالواقلا فدا
 | لوعنملا مسإو لعانلا مسا ةليجلا هبش نم 00 لك
 أ ولعف نع بئانلار دصملاو ليضننلا مساو ة(ميثملا ةفصلإو | ب

 | نوكيف اريمض نمضغتي كلذ لكن !١ ادبز ابرض وحن يف
 ةيلعفلا ةليجلاو. ةليحاك دانسالا يكر'ىلع لهشا دق
 | ناكام ةّيمسالاو .ديز مانك ًالعف اهردص ناك ام
 | 1 اقلك لح د لك ريع الو اف در عراد

 22 0 ”اق اديز نإ ناو كيز ماق له وت فورتملا

 . ورع ماق كيلو ساق ناوحن ةيطرشلا ةايكإ ليلا ىف

 دح ا انف و كدنع وغ قالا

 نا ةليجلإو :لعنل اب امغلعتل ةلعفلا ىلا ناعجرت نيققحلا
 3 اهلا عد - عما م ىأ اينانل باذكلاو قدصلا تلح

 ايل مل ناد لقت ا ةروكدلا لوحات يس ' اهلئاق
 1 0 مو ا اناكلا دوحو نع اهأن 32 دو ناف

 ما اهنا رو

 ا ورع مأق ديزز ماق نابوحن الوا

00 

 ٍ تلا كك ديعل :ك

 قرثلا هبا كك 0 ع اشنالا 0 تح يرتشملل 5 اوقوا

 لص 7 عمو ديعلا قنع وهو ةي :انلأ ُِ دوصقللاو

 كودك ازعقا 0 0 ءاطلا يف

 :٠ ندا نم ةعاجاو 5 ضل لا لعجلاو ١ ك٠ تلا لا لمحو[ َ

9 
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5 
 ا :

 نونلطب نورثكالد تا 3 اان راما 1 3 كل

0 



 رعاشلا ل أق .ةنم قعر ايل ىوه ظ

 رمل تي كح كداوس لا
 لالا تنيل اا ةي آم

 رخآ لاقوأ
 اخ كهجرل اه لامتا لك | .٠

 لضنم.سيلاعلا قدكل
 نينطبلا عم

 0 عضوم جلو .ءابطالا تاحالطصا نم
 علا جيجا لكلا, جرحا راحل جيجلاو

 :و:ةيفوصلا تاحالطصا نم نيرا عويجو

 .”موزعم 4 هييف 6 غمجم رمإو . ءاسنلل كلذ لاني دا

 رعاشلا لاقأ|
 عطنت :ال قل ىرعش تل ١

 حيجم يرمأو انا و له

 ”هالفو ٠ لامرلا نم عم ّ>أ امو رفتلا ضرألا عي

 لالضلا فوخ 0 اهيفروفلا عمت 0 ا

 ال يتل ١ ةبطخملا ةعيجلو 6 5 هايم د ْ

 00 نؤئ --- فام 9

 مسإو عيج ا ىلع ةاحنل ا دنع قاطيو. دحاولا ءيثلاك ْ

 . عيجا لع نم لما ىلع نيبساحلا دنعو 0 08 ٠

 ريخ نم ةآزجالا اهنم رخأ نامل ةنواعتسي دق للعلا
 . ضمخأ ا ريكلا وه يأ | ةيناددولا ةّ همم 53 5 0 ا

 زم هازجالا امو ةين ين ادحولا هَ عطا 2م ةازجالا اهتمو

 اًضيا عومجما قلطيو. عنيه هاجم جأط ةضورنم ابها تلح

 نم ع وأ مش صصقو راعقاخ هيف تعج يفلوم ىلع |

 ةقرفتم تال و

 نبا نا وأ ةعومجملاة :راخحلا ةدعيجاودعبجلا

 هوجان ديلا نع طيحلاب ىمملا هباتكيف كلذ يي

 *اهرود ةروعمجا لجرلاو
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 0 در را ري

 دع كن راح اذا رببلا نم ج رد رفصأ ع يا

 ننأر 2 ةكلتلا ةروعمجملا * ميظعلا عيجلا سوعمجا نلت ال ةناف ىقلطملا 8 احلا ةرض> وه ءاوهالا عيجمو 0
 طقالا نم ةموكلإو ةبشخملا

 | رج ردق نمسل إو 0 ذا كا
 ةليلعمججلا 3 هي ليد يعم نم كلياعمجلا <” أدهم

 ماك يقأا وا ةقيثولا ةديدغلا وا ةمرطلا ةقانلاو عيضلا
 ةتدقعملا ءاسنلا نم ملا ةأعبجلا + تنعبنا مث اًمزار

 ةلودلا مادخ بتاأور كود ةكماجلا كج

 .كءاوجوو تاّيكماج ج ةيسراف ةيركسعلاو ةّيكلملا نم
 لجو .ةباذا مشل او .ةعبج ًالبَج ةليجي ءيثلا لج

 يشد 4 وهن كم 2 0 2 لجرلا | هذ

 ارقبلا بحاصل رقابلاك ل ايدل ىستاض لما او

 م ةرعدج

 7 ةعفترم ”ةراخ وا ةفرشملا ةظ اغلا ةرافلإو رعتج ردصم

 0 1 را بيلاب ةماعلا 0 .ةلكأ

 .لاج ترثك موفلا لجأت. 1 ع ا م

 0 ف لدنعاو دانا بلطلا و .ةيادارولاب
 ا ل و يمال ف رع طم 7

 1 0 ع
 كلا د تنلماتو نيريو نسعو ليما بلكت لجرلا
 ةنمو . وسفن ىلع َلذلإو ةنكسملا ربظي مل ريقنلا لمجتو
 زجاشلا لوق

 ىتغل اب كبر كل انغا ام نغتسا

 ظ لا ف ةصاصخ كّبصت اذإو

 |اهتنبال وأما لوق ةنمو .باذملا مثلا | لكل اضيا ليتم
 | يتب ام وهو فافعلا يبرشإو مثلا 1 يقفعتو ب

 | .ةلكا ليمجإو .باذا مثلا لهجأو نبللا نم عرضلا يف

 | عيجلل غيدمسا لياهملا * المج ساص ُريعبلا ليجتساو

 ظ رعاشلا لاق اهروكذ لايجاو : اهتانإو لبالا 0 يشو

 ظ ةموق عدي خرب نا انيوخأ الك

 مسرع _عجو رثد لءأاج يوذ

 رعاشلا لاق .هبابراو هتاعرب لاابحلا عيطق اضيا لماجلاو

 000 د دعا ]امجاد هرماش كيللا ديد ام ماع
 ا | نسحلا ناب لامجتإو نسال نب موضع قر
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 ل تحل

 ردصم امالكو فيت ناكسإلاو لصالا وهو ميلل|
 غيص نم وهو عججلا ثا عامجما »< عامجالا ىنعمب ا

 :ضعب ىلا ةضعب مقنإو تام لكل .ةغلابللا
 از مطل قفا ع و :اولصا عينت ءيش لكرشا ١

 | يسوألا تادآلا نيرماع لوق ةنمو . تش لئابق
 ظ عاج ريغ_عمج ندب نم 3ع الو 0 7

 عامجا ىلع ةيفوصلا دنعىلطتو . عمجلا ىلا ةبسن ةيحمحلاْ|
 اوس اع هب ل اغتشالاو ىلاعت 7 ا م ل ا
 ١/ | سانلا نم ةعانج ىلع نيدلولا دنعو . ةقرنبلا اهتزابوا

 3 نيعم دصتم لجال نوستح ةظتنم ريغ را ةظشلا
 عيب ام ىلع واط 1 00 00 .تاّيعج

 ىهو عما نم

 00 لك 0 عيمجلا الك ةغ املا م خيو نم |

 ىر كا هع تا قّرفنملا ديو رةرورصم ا

 0 رعاعش سفن نمر كلن دفف

 عج نحو اذه نع 0 0 ْ

 25 ئرماعلا كبل لاق 4 عل عيمج او ْ

 مروع يظفاح عيتج يف ٠

 اعذاب نومعال

 أ

 د

 املا ش

 روكذملا ديبل وق ةنمو«انوعمملا هرب عرج ا

 يكف عيمجلا اهب ناكو تيرع

 0 ع درو أهنم

 . مما انجح اكي 5 معبجج |وغاج ل ايف هب كونو

 عاوتجالا ةعورجلا | + اع تح اوءاجوحن الاح ”هءوقو رثكالاوأ |

 شيلا ةعيججلا * عئامج جا

 اكافتا هو ةطاخ قانا وه نر عجاأ |
 سر كح ىلإ ىلع رصع يف مالسالا ةمأ نم نيدهجل|| ا

 | عامجا ب تكرر 1 م نيمسق ىلع عاجالاوأ )ا

 فالاخالا دوجو عمر ةثدا احكح لع 7 راكإ هيلع تعتجا ||

 يتلا دنع ءوض 0 ضاقتنا دوجو ىلع كوم اك ملا يف َ

 ةلعلا ن ١ ىلع ا 1 اع ام 5 رمل نشك َ

 ريعو نسملا ايعا لع 2 يفاشلا دنع فاك: ىلا يف فا

 ردصم عاجإلا 2 رغصلا

0 

 | اح فالئخا ريع نب 1 ار هيلع عمتجا | وه ك7

 ا لكَش نا ءرلأ لها دنع 5١ . عمتجأ رددعم عامجالا ٠ .ةلعلا

 يارافلا رصنلا يبأ 6 | لوق ةهنمو 1 000 ةنروص أ

 “أ 00 مس

 زر طين دفا ءاتن ضايي

 ىل تلقف

 | سمس انآ يأ نيريبلا 0 نييجمل|و هم 5 5 لها كنعو

 0 ٍ ع

 ادإ دلّوم اعاتحا ةغرشلا 2

 يذلا هزجلا كلذو . جوربلا كلف نم ءزج يف رهنل |و
 ظ صعب لع 5 عامجالا زج ىو هيف تك نك 2

 | وه نيلكتملا ذنغو . ةذارالا ع + عادتجالا داظي ءامح
 ظ ا ها ا راو اناا د ىيسلو نوكلا نم 3

 ْ 39 فى 7 ل 0 نورك نأ هذح ىلع نيتك 0

 | عاتجاو٠لوبقم وهو بانك ةدحاو .ةمل يف اهعدم ينانلإو

 0 وب وف فلل فك ل اف ده رج لع ىكانلا
 08 ب :نسخ ىلإ ناسنالا نا زغ طقولا ةنوكملا 4

 ظ م وق عامجا ن . .ةلصاحلا ةلامحما ىف ف ةد-الا

 سيلو 000 ُِ دحإو 0 .اييف 555 0
 1 اج 00 ١ دقو 1050 قاوم وظنل نمد درغم هَل

 ! اوءاج إو أأق 0 ميك دعنا ملا 0 معمجأبو معنجاب

 ا درفملا ب ُِ 8 0 تذخاو. .بلك عج م 5

 ْ اعبات انكر نورك د وت وهو لك ىا كلل

 ُْ 0 1 ًالعافالو ا و 07 عاب الف ةلبق امل

 | 0 2 عبات ريع دكوتلا طظانلا نم مريخ 3ك و

 ظ 2 2 01 0 0 ٠ ريغ 0 0

 | يا م 0 .عمجا . 00 ملا 56 0

 0 يأ 55 ىو ١ كلل هي تقو ةزال 2 غلب

 | 0 2 ةيلعو عيبجلا عضوم تحلو ١ ١ 4يشعم ِق ار

 ١ ىلع عما ا عماجت ج اهوحنو ىل ا اليف 2 0

 | ُْي رظنلا لجال ن نوع ال 1 هر نم رةءاج

 ا ين دل ند ةيعسملا عماجما ةنمو 2 ت ع ري[

 رونلا عيجتو' .هئازجا عيبجم يأ يب اق عماجت ةتبحم ا

 _مءعر

 .5 ةرصابإلا 0 ةونلا ذ هيبف تعد 3 نيتف و نرتبصع قتله وه

1 
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 ا ةئانلا ىلا هنود ف ةرشعلا ىلع ى 1

 ]ارسال ليلع دكلإ ةيفاع لقا _ضاط لماوقو
 رصغت ةلفلا عجو .تال ام ىلا اهقوف اف رتثلث ىلع لمقوأ

 عمج ةرسكملا عومجلا نازوا نم يتب امو . ةيتيك ةلعفوأ
 للا توب ٌعئاش ةنا راخلاف لاسلا عيجلا امإو. ةرثكأ

 ناب كللذو .عيجلا عج سيو عيجما م يق .ةزثكأاو
 هيك ايتلاةنضتقنام لع عيت *' ادرفم عيجار د

 لوالاو .تالاجو لاجو لجو بلاكأ كشر |

 عبس عودجما ىينم غبصو' عووجا بتم فورعملا و ا

 أو | لوادجو برإوضو اضم .و دجاسمو ليواقاو بلاك |
 نافرح ىلا فلأ لعل نا نأ اهطباضو .نيهاربو ٌ

 مف لخديف كأس ب ابطسوا مفرحا ةئلثوا ناكر
 . كلذريغو جيرارذو بيساعيو ريفاصعو ريماوط ومن

 درفملا عمج نأ ايرقعسن نم لق الغ طي ال عيجا عر |

 0 لع درا . عيبا متو .ةنلخ هّلقا 5 ىلطي ال

 يمص جمل مع م صسم ممعا ١ طهرو موفك ان هامل اب 5 هد>|و قّرفي مو رظأل نود ىنعم

 ةنع 0 كلذكن اك حيججلا هيشو

 1 عمجأ س | هل لاقيو» راو راو“ ةروشو رجشك لاب د

 :نودن ا ازاوه "0 نر ءلنع عيجاو

 ١١ لها دنع فيلو فلل عمو كيو دحأو مدقلا |

 : | نا 3: ينَأَنف نيف وصوم نيني وستلا طورت | عيدبلا| |

 ع اهدحا رك اذ دعب مورتو اههحدم كيس هنا 0

 كلذ لجال ينآتف.رَخآْلا صني ال لضفو ةدايزب رتخآلا|
 رع كو رضاع لت مد تملا نيس ا
 رفض اهيخا يف ءاسنفماب ةفورعملا ذيرشلا نبأ

 رضا ةةالم نارواعتب اهو البقاف ابا ىراج |

 لوف : ىلا|
 0 0 لالجالول . ةيواسي ن نا

 اغَوةاراجلا فءاييعاو اهلا نو تواض 3
 ' 5 17 صقنت ال فلا ٌنسلا ةلالجي بالا تلضف

 نأ دال نيتيضق 1 ةيافت ا ل

 | ةتخرأك ةلعفآو ل انقأك لاعفإو سفن أكل عفأ نزو ف

 ومهم

 ا اغلا عاونأ نه وه 0“ هي لئاسملا عمو

 ملا ١
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 هر>و تيرا اضق ُح ةعقاولا | كلوقك س ا يا

 .اًيناك هريغ نسل

 َج 3-5 عج د 2 لا ايم نيس ددكلا عج و

 رعاشلا لق: . عاججا

 انكر مرت ىتح 3 اذ يل تاما

 ا يب لعب ابار يلفت

 نم ثنكلا هناع ]يمي امردق ارا كدكلا 32 5

 دو هللا دبع نب متاح لاق. ؤريغو | ب
 راو لاملا ىلا انوي عام ىتم

 رذصال و قول كك عمج -

 لال

 2 ةوشفي مل ”روتسم 1 يا عيجير نالف ينب اح

 !اهضينن ملء عجب 4 يحوز نم ةنالفو.٠ دكا ؛ معي

 حصا لماعلل جايعلا ةأرما لحجم تنب ةايهدلا تل اق
 تت .و ٠ يضتقي ليغ 0 يا عيجي 4 هدم يل | هللا

 ا 00 عمجو 0 ةافثموا ًالماحوا ءرذع يا عيج ةنالف

 1 ٠ لديعلاو دف يبقرصنم ريع وهو عج ةوضنلا

 ىلع عيمجت نا اهثح ءاعبج نلف لدعلا امإو َنهعمح | و
 * عج ىلا اهب لعف تاوارتصو ةاركصك تاواعج
 نم 0 يا اهلا نمو: يللا ةقانلا ميج

 ا ١ قي ا 0 ل همم 00 ا

 ةبورعلا 2 حجما مويو ةعبجا 0 2 أم ةفلا يا

 ىلع تفلط امأ ع ٠ عوبسألا فة وم نك داعلا مويلا وهو

 عمج ج ءزجلا مساب لكلا ةيمست باب نم ورساب حوبسالا

 0 بردا فل اقوي تاسحو تاعجو تامجو
 مويلا اهيلا فيضا قارتفالا نم ةقرفل اك عاتجالا نم

 فاضملا اهتم فونح ىتح لااعتسالا رثك مث ةولصلإو
 ديا ميلا نوكسب ةعيجلا تايلكلا هي لاقو . تعج

 اهكيرختو عومجا هيسأ لوعنملا ىنعب وأ عاتجالا نم
 مدبب اهنأ ىلع روهجاو : عماجلا تقولا يأ لعافلا ىنعك؟
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 يا ةعماج ٌردقو . نينس عبرا دعب الا اذه لاقيالوأ

 .ةمهظع ىلا ع 3 . عماج ردصم عابجلا + ةوظع ْ

 نا ةيخألا لا عاج لاع ةعقج ء ءيثلا عامجوأ

 رغما اا 6 ع جام اجلا ن ءرال الإ اجا

 .ةرهاظ 0 ة> الا 0 0ك ولا نع اولا وأ ا

 ءيث يا يف ةدعاسملاو ةقفاوملا عامجلا تايثكلا يف ل اقوأ
 ىلا ةفاضالا دنع صاخملا يف هل اعتسا رثكامل هّنك 8 أ

 د« الب هيلا تقيشتيو ريغ َمهيال ارض راص سل ١
 مامإلا ةولص اهب نوديرب هابقفلاو نوعمت# ةقرفلا ةعاجا

 يقو ةيفرع اقم ةحاو ا يف . لقعإ اًنيصول مو وربع أ أ

 انكم ةتروص لكش مسا لمرلا لها دنعو ٠ هلكت ا

 تالئاعملاو موسرلا رتافد انضيا تاعاجإو +: تاغاع كا
 ددعأا ةءاج 2ك ارذحلا فانصا ةعاج 3 ةيسفل اةءاج أهنم ا

 ردصم عنجلا *روتسدلا ىلا لقنُت شو جارختسالا ةعامجو َ
 رمل نم فنص وأ لقدلاو. قيرفتلا فالخوهو 3 ا ظ

 غبصلإو ةمسا فرع ال ىَولا نم. جرخ لغغلا وا
 لك نبل ضيا 3 وأ عوج ج سانلا ةءاهجو رجالا |

 .ةمايقلا موي عيبجملا ىو .ةلهأب لك نبل قاوغلاو 5 ةرورضصع ا

 دنع عيج أو م مايا عج مايأو ا ةفرع موي عج موبو :

 كلت نم لصح امو رح رددع ىلع ددع ةداب ز نييباسملا| ||
 نييعيدبلا دنع وهو.عيجا لصاحو اًءومجم سي ةدايزلا| |

 ءايشا وا نيكيش نيب عم ناوهو.ةيونعملا تانسللا نم ١
 نوال هيض بر نونا لاقل رق ها محي ف

 قا مج در ” هالزالاو باصنالاو نسدللاو نمسا امنا[
 كلذ تحت عج ام نيب قرف ناف .ٌةوبنيجاف ناطيشلا 0

1 

 اهءوض يف رانل اك كاهجوف

 رح يفر انلاك يلقو
 ردحإو 7 تحت عج 300 مسقي ْن ا 8 عيجاوأ ١

 رخال لوتك ||
 ةنشرخ ضابر را ىلع ع ماقا ىتح

 عببل !و ناباصلاو مورلا هب ىقشن

 7 د

 وع ع ودابالا نتف يي هل موي دوه ةروس يف

 اظ أ رعاشلا لوقكق يرفتلا عم عيجلا هل ليق رخا كب ل /

 اودلو ام لفنلاو اوت ام يبسلل
 اوعرز اهرانلاو اوعمج ام بهنلإو

 ٌيراصنالا تباث نب ناّسح لونك يجي مث مسي دقو
 دهَودع |ورض اوبراح اذا موق

 اوعفن معايشا يف عفنلا اولواح وا
 قثدحم ريغ مهم هم كللت 2

 غدبلا اهوش 5 قئالخلا نأ

 ىلا رهلاعا 3 والا تيبلا ع مسق

 غي مهم كلات ةيجس هلوق تحت ةمّسق ام عج مث قيدصلا
 4 0 عيجملا عم ه ميسقتلإو 0 درذخلا عقجي دق :و.يلاثلا تيبلأ

 ةعفام و5 ودعلا هد 6 رصم

 | قيهشو ٍريفز اهيف ل رانلا ينف اوُقَش نيذلا اماف ديعسو
 نيدلل اكاد
 ظ هنذأب الآ ٌنسفن 5 ال هلوق يف عيجاف ضرالاو تاومس |

 || قتلا قايس يف ةركللا ذا ىتعملا يف ةددعتم نسفنلا نال
 .ديعسو قش مهف هلوق يس قيرفنلاو اهدارفا لكذمت

 | اذ ام ابق: ينل ادا فاو دعب

 للا ا ؛ذلا اماوا اوقش نا ذلا امأف ِهِل هلوق يف ميسقتلاو

 ْ نيد عج اوه ءبقنلاو نييلوصألا داع عيجاو .ور أ

 16 ” اهتيب 3 ةكركتلملا 9 عرالاو 7
 ا ةلباتي و١ ك0

 | نييتطنملا دنعو. 3 ست ةكرتشلا ةلعلا أ كلتو.قرفلا
 فمما كازفا ميج حلم فالس فعلا وكرم
 | كلل ؤريغو ةطافو-ورعو دز كا ةيسل انا ناشالاك

 | ةلعتسي ىنعملا اذهبو . اًضيا ساكعنالاو سكعلاب 71
 ىه ةامنل او نيينيرصنلا كنعو٠ نزلكللو نوملوصالا

 ْ رييغتب ود رغم فوري .ةدوصقم رداحا ةلج ىلع ل دما

 | ضبا كلف حك كلو 1 عمج 9 اهي واره

 هس لوا ف ةطالح يشل ناك هيفا لحو
 ادني كاس دق در 1 يح ا ليوأت يناثلا

 أ ىلعو لئثكد دارفإلا ين ىلع نوكيف عيجملا ةمض 0
 ظ تانموللو ني م عون وهو. ريع 8

 ظ اهونو لاجرا اكركمو . ةمالسلا عمجو الاس 537
 ظ ىهو رم ف 2 3 عل عيج او نيكل 2 هلا

 1 خه



 هفّوْفت دعب هرمأو' ميج اهنالخا رص ةقانلإو.اوةنّتا رمال

 مزع رمالا ىلع و َرمالاو 6-5 هرعا ّىثلاو 1 |

 (يواضيبلا لاق كءاكرشو 2 ااوعجأف يا
 ريضضل ا ىلع دع عفر را ةعار ءارق ا 000 هياأ ْ

 ١ وهو لصت للا[

 اديلغ وطلال دزاتسلا يدلل
 كرما لع ثفوطعم هنا ليقو . ركرما وهو هب لوعفملاب|

 'ثبوصنم هنا ليقو ٠ مكتاكرش رمإو يا فاضملا فذحب|

 00 ّىِرَ 1 مكر وعدا 0 ظ

 (ىا مزعلاب مرمأ . عيبجلا نم اوعجأف عفان ظ
 .هجو ّىا ىلع هكالها ه يمسلإو هدصق ىلع عا اتجالا|

 ١ ضرالا ٌرطملا عمجاو دل و هان 0 ظ

 .اعيجح اهقاس لبالا عججإو اا اا لاس ظ
 .انبهو 8 8م نم اوعت أ مونلاو . قّرفت 562 هيثلا عنو

 يم ريع نم هيلع كتظفلا زاكو وأ :واج

 هنا ىنعملاو

 ءانلا بلقب عمدجا لاي دقو .اوقّرفت دضمونلا د ظ
 ةك | عيجملا ق٠ 0 .2 ثوتساو هدشأ 0 م ل15

 ,سرفلإو . عضوم لك نم عمتجا ليسلإو . عيجت هرمأ |
 اًنيرف فضيرعاعلا لاق لابي

 50 اني يلو ابرج 2 عبس طر

 قانا قاض قف ةيراثت
 7 | عماجلا رسب ام لكل عمتجا روما 4 تعبجتس وأ
 اج لو ٠ لمت ام لوا تلمح عماج ةثراتإو : لعافأ
 00 عبرأ دعب الإ أنه 2 ال فلخا ظ

 ةدعاوس

 2 0 3 جرسلاو فاكآلا صن عماجأ
 ةينك عماج وبأو ٠ عماوج ج نيل. دّعتم اًدغَبا | عماجاو

 م لكألا هل وح عامتجالل هب ينك ٠ ةلثاملا وهو تاو

 عئاج لكىَرشب ةناف عماج ابار .عدشتاقي ٌّيربرحلا لوقأ

 00 * كيا نانغل عماجلا دهتملاو عماجلا دهحتموأ
 عماجا| ١

 اروي

 ىلطي نيينايبلا دنعو . صوصخم بيترت ىلع ثيداحالا

 اهو اميعب رما يف ةراعتسالا قرط كارتششا هب دصُق ام ىلع |

 عماجا رداع 0 هذه و ١ عماجما 3 كب

 كييف كعب بانك ند دحلا كنع عماجلإو ٠ ةعج

00 

 هجو هيبشنلا ديس ىمُي يذلا وه اذهو وب هبشملاو ةبشملا
 اةرلل ةررلا ةراعتسا ىف اك ايدح ةرات قوكياوهو .هبغلا
 دقو. 3 دع دسالا ةراعتسا ف امكالقع هزات ةراتو

 مدنع هب 0 4 لكل واللا ةلامساك مو 0

 2 ىف 30 نيتلهملا نيب فطعلا هب غوسي| طاق

 زان يطأ ورع وهل يف ةداضملاو. هديك ا ارقي ديز

 كلذلو . فطعلا عنتما عماجلا ديف ناف ىرخا + طغو

 ةلوق : ما يبا عع

102 
 اهب يغبا ين' ىف

 مع لالضلا يف اهارا لد

 ىونلا نأ اع وه يذلإوال

 ”يرك نيسحلا ابا نأو رم

 وهني سيل نيسملا يب | مركو ىونلا ةرارم نرال كلذو

 تاو و م نييعبدبلا لاع الا الكلاو ٠ ةداضم الل هسا

 ٌنظنو

 | لخلل رت ةيراعشل وئانا نم ةطعوم وا ةكح 0
 يننملا بيطلا يبا لوق

 ةنحاح و يلاغلا مر ىنفلا 265

 ل اغا نفل" لو ضقأو ةتاغ انه
0 
 ةلوقو

 ىوتنم يف ىشاعلا ركفوا
 بس 0 هيبس يذلا نسح

 | لكلا ون هنالك ترثكو ةظافلا تّلقاام 0
 زاجيا ناببلا لهادي همي يذلا وهو ٠ ٍرّكْلا عماوج ج
 ناف بابلالا 3 يس تالا 1 را

 اذ ناك فانتم كل قرع ةليلق ةزابنلا »نق ةكنل
 ديني لئاتلا لتق يا صاصقلا نا طسبلا دنع نوكي 4

 اذا لجرلا نال ةلتقي نا ديري ناو ةلغق ابا نلت روحو
 كلذ حو لانلا نع ع 0 ؛ لعق اذا هنا لع

 الفلا ةبنرغلا 1 ة كلذ نمو: ةمعشمب

 للا نم برضا لغلإو عماجلا تنم ةعماجلا * لقنلل

 ةعماجإو .قنعلا ىلا نيديلا عمي ةنال كلذ هل ليق لبق

 ا لذا ةعباج ةفانؤ:ةيقاوملا ناسا م وس ضيا



 يلا نايل قاوم لوسفم يريح ودعي وهل ١
 ارياج و دعب جليوأت لع لاك وا ىرتمتلا حب موتك ||
 يرماعلا ديبل لوق يف اك ارقبقم عجروأ |

 اهدّدَي لو كارعلا اهلسراف
 رلاخ تيل صغن ىلع ع ٌئقنشي لو ا
 ور رس يأ هسزمج ”رامح ل افيو . ةكرتع اقع يأ

 رعاشلا لاقأ
 اهنأعبر تيفالت ليخو

 رملا نم ةلتكلا ةزجبجلا * لخلل | نم ٌبرض نازمج

 ريفكلا زامجلا * ةبحلا هيف يذلا تبنلا موعربو طقالإوأ

 ةزامجملا + باتو يازامج ثرامحو زاجج ثيعب لاقي زمنا
 زاك يغب لاقي أك ةرامج ةقانب لاق ناتج تس
 تك سس : 1 ممل . ص م

 .نيحلا ةقيض ةريصق رمفوص نم ةءاكد اضيا ةزامجا#

 >0 هه

 رخل ىربح ب محل

 مس

2. 6 

 0 ا هتزامج ام كويل قاضفرعس دج ا

 ريغ نينا ةرجتن هبذت ةوظعَو د وهو. 2 نيتلا ا

 | عورت كرف جرخيال اهرغو توتلا قرو هبشب اهقرو ناأ

 هِيِبلا نينلارث هبقي وهو. ابقوس نم 0 ناصغالا ||

 ل اعتشالا دا ةوالحا ليلق مك

 ةدحاو5 هدا 2 2 تايد“ هد ىب اذا 0 كلل ذل

 اردش ةكل 1

 -ِ <ءماأا
 داونلا ريح الجرو . 25 ىلا نو ليعف زوجا دع زيبا ٍ

 ع

 55 ىاأ]|

 امرثخاو ١ دج موج سن < كدولا 3 0
 أ 50 1

 | هلأ لوح َُك ع م نمم || فو 1 عاملا الا '

 سه ءاج تاتو.“ هلو مسأ نيماكا #١

 1 اوفو نساخا ثمن و ةنساخا < ةتض وضع تبهذ يأ ا ١

 نمسا | سنجو

 ا ا أ,عضوم ُِ ةتباث يا ةهعراج ةرغكو .ر ضم ْ

 برعم ل احوالا يف غّرملاو 2 تسحيرتبلا رابكن م”عونأ
 2 سباوج ج كاملا رقب انعمو ةيسرافلاب شيمواك ||
 رس د راب ةليللا ةنسابكا 37 س ,وم|#لا ىننا ة كيس ومالا ا

 + هدحاوب عمم ل ةأكلا نم رمسدج سيماحلا + كلا اهفأ |
 وهلا نمو لبالا نم ةعظنلا ةسيحاو مالا تب !

 ** دعب مغهت مل ةبلص يشو اهاكبطر !ةرسلاوا ُسبابلا||

 يسال ْ :اميك دج حايرللا

 اذا تياقل كح :

 مل

 حارل ١1 نم دماجلا سماجم
2 

 ملأ

 ةيرق نمد ل ع ركلا راح نعد 0 001

 ىهو 0 ةنيدملا ند مآيأ ةغاث ةرايسم لع هاو 1 هلا اط ل 5

 هر الل لئاملا ؛ ءدوتلاو . كانه 00 0-0 جرا

 ّس راف ى ةوشعمل اب ف 0 وو ف و ل و ٍضأييب عم م ين وجت ا هسالا

 ب 5 : ل 8 0

 لاحم "ينم يشل أ ةكقب ةيفيش هنو عدا مرفسوجلا

 اهبلح ةقانلاو ٠

 اان لاو اي كلوا ةيراجلاو .يعباصا تا
 ًانالف زر.ايلالو اطراع ةيراجلا نحت رادو ماج

 ل احد د
 | ةماعلا دنع ع شامجلإو

 1ك ردم شيع ب ءانالا يت ىلا

 ٍطلأ نيب لدا شاملا ا 58 7

 ا ا
 ا

 |اتوص يا اشج - اهناج نم تعم لوقت يما توصلإو
 يا ا د رم جيشال قرا لرش ادع
 | كنع ءافتم ةنا انو زان لح البى تلصق دا
 ١ ا. كرا قطعا ةاهيكا طرا لاح

 6 د« ش شيلا بكرلا بلطي ةناكءأس هال نمد
 |يا و مالا قع سبا ول ان يل انا زول ند
 |.اهيحاون نم اهو 11 جرم يا شوج ابو ةقل اح ةرون

 2 سع هلا

 ٌ ابا نس 7 كا ا ةفر 2 ىو سويح ا

 | ةقلاحلا ةروثلا نمو.وف تالا ناكو قولحلا
 9ع

 2 1 كيسي |

 تأ 3 نم ْث هر.ض رعت

 يقاحا بلصلا ظايىما 3

 ةفلاو ا ةعج ٍثر فعمل لالا عيج

7 

 | 0 عا كتماسمل | يأ تدش تا ةير ادا تعقجو
 أ 53 عم

 أ تيب 1 يا رةار نعحو ل ا ا سلا ا 6 . ةفهما و

 | م 6 0 ُُ 3 مولا 8 7 اهيلع

 .اهمطو 0 3 و ب اج 1 0 ءاج .5ْ 0 2 ا

 ّص مونلا عمجأو ٠ ةقفاوو همم عمجأ 0 ىلع انالفو

 نا



00 2 

 عمجأ ىنعم وم ىرا# 200 : الب ىَرامج

 اك ثينانلل لاف ١ ىلع كنب ةفرصنم ريغ ااأ|

 ريجا * قاحلإلل فلآلا نأ ىلع ئانب ةفرصنم اهنا لع
 اهنم زج وأ ةدقّتملا سانلا ةرملا * رانلا نم ةرّْج عج
 سراف فلا ضبا ةرجإو :ركُذ دقو رح ج ٌلصننم|

 ٠ سراف ةياثلث !هيف يتأ ١ واردحا ىلا وضنت ال ةليبتلاو

 ايف لاقوأ
 ةذيع وبا لاق“ 06 5ع ةردج يف مردغ | 0

 ةدحاو ادب اوراصف اومضنا .ةليبق لك جارتصل

 0 0 ذأ ا ةيض واب ثالث بّرعلا ت

4 

 تاريج ظ

 5 4 ناترج ءنتا . رم ماع 1 ريك وخو هانا |

 تدل اح امال لردك تفطو ع ا تنلاح اهنالأ

 1 3 اهمال انه جد ظ
 اف
| 

 5 نم 00 هنأ مانملا يف تأر نجلا نم 6 ءأ كر

 كلذو. 2 ةوخأ مو ةبضو 0 لاو سبع تارج

 ١ اهجرف

 ل ر ناد ادللا دبع نإ اك ضير ١. تارا تالت ظ

 نانكل ديه وب ابنك نب تيفال ارو
 : رعاشلا مهيف لوقي نيذلا نمل | فارشا موأ

 نادملا ديعوبب ةنلوؤخ يثاهج تيب نال

 يفالتبا نم اورظناف اولاعت  نكلو قل ام لع َناط
 0 هي

 5غ هل تدوف دأ اهجكوزت من 7 0 يل و

 0 ةرجاو ٠ نك ا يف ةرجو رضم يف 0 0

 ل

 اج 5 0

 | ىلع 0 0 30 يا 2 15 ىَراَح مونلا ْ

 اريجمو أردجت ل |

 | ةقرفتم رم 1 روذب ا ل يي را الا
 ٌ و 0

 قمعأو ةريذ ةعقب اهنم قلحاو لك ذخأت ةحصرفم ةعقجت و | | ععلود م5 ةعثب اهنم هل 200 ةم ةعتحم ءأ||

 ةريجملا زجوملا يفو ٠ ةرم
 ل2 هام هالك ارك لذ 1ك نايك ةيسرافلا رانلإو ظ

 ناك 8 0 :راثلاار انلأ 27 عر و. ةشي ركشخلل ةث لع 7
03 

 5 وارفصر ةدام ن

 كاك ديدش كا ملا عمر بتل | يف

 0 كك هدب هيف ةلنلا سدد - نم 0 ا

 تال كاملا
 1-1 ل ع ا ع سم سس سس هس حس همس ص سس عع ع سمسم لأ

 رع ند أ ل كاونسإ أ ةريجلاو
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 ارادلا ناسل هيل ابيفرح طوطخ روبظو فلل ا

 01 ىلا ذراب اهيندت ةيسراثلارانلا اظ ليق'كلذلو
 هللا مت رامجملا 2 ةبيعأم اأو اك اع :و يعل م

 نوكت دهتملا بيااكرعطلا ةنيذل ةنيل ةاضيب ةذام وهو
 ريتا * تارايج ج ةرامج ةدحاولا ةلخنلا ساري
 رعاشلا لاق لظملا يللا ريح تباد' .مونلا عمت

 ملبلو حاص ْنآَظ مران

 ريع قبأ هللا 1 17

 امك عاتجالل كلذب امس ليق راهتلاو ليللا ريمج انبإو
 مر

 ردجملا هك ا 0 15 | د م ع 1 0 م يب ايس

 اكل د بدلا ردجلا يف 38 ا
 كلذكو رماجملا ةدحاو ةريج | ماوصل أ يف لاقو هسا

 لا هيف لّمْجم يذلا ءيثلا مسا ردكلابفرَججاو رمل

 ابو
 عاقل ]و نيمجوا انادقسو

 اَجِرأا اريج الا رانلا يلادصياال
 6 هل جوجل ن 2 0 لق

 مع تمر

 روض -و 3 2 ةأد 0 . رماجم 6

 0 ا 4 هدقعو رع 2 يذلا ريجماو : عا

 قاحلا مهلع ريجلاو ديب او رفاضلا يدل او. . ةليسري

 | عضوي , يلا ومحل رامعلاب عر ر يذلا 5 رهجلو

 رماجت ىلع اًربصلخملا ةنمو .رماجم ج ةنخدل اب رمجلا اهيف |

 ماركلا | يا
 ةكرص أس #«ه م هر حس

 ىزبجو ازيج زيجي هريخو ٌريعبلاو ْناسنالا زمج

 قوفو ا ”يسا يناثلا نا باوصلاو ا

 ًازهعسا انالفو .٠ بهذ ضرالا يف لجرلاو . ىتنعلا

 8 لوقي نم مهنمو بثو ىنعمب ري ل ةماعلاو

 اكس نجا + 0 ور را
 عرعر - وِ

 , ار 3 : :
 روعج مو لخنلا نوجرع يتب امو 2
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 7 00 نيشلا ةرخآلا -- ةييرعلا رووعلا| |

 ارح داوح ص ل والا داجل وقل ةماعلاو ا احح

 )و .رهشلا ىلا هب 5 , اماف رعش يف ا مى دال

 0 لا اللا لوخد ةحاالفأ

 يدنا تاذ ىدامح نم هليل 0
 انطلا اهتالظ يف بلكلا ريع ال ظ

 لاقي ةرماللا لوخد مح اهعم اهتخا ا نافأ
 لوألا ىداجخلا كانو 5 لبق اونا 5 ّك ايداح 0

 لاقيو . دنس ىدامج ةرخالا ىدايجلو تسب ىلا ١

 ** عمدت ال ةدماج يا ىَدامج نيعلا تلظو ىَداَمْج نيعأ

 ديا * ةدرابلا ةعيبطلا ةيدامجلا * درابلا يداي

 يفي ٌردصم وهو ودا ضيقن وهو الأ نم دج ام ْ

 اهتم باذ اميل ةضفلا بوذلاتيف بونلاب يي
 سيفلا هرما لاق . عفترم ٌبملص ةاكيكم او دمجلاو ا

 ةورغ,ندهاجت ذا راوصلا نك 0

 لا ل لسرع
 دماكا | ةالاو ادا او دماج عج ديعاو دامجو دا جاأ

 دا ْى غل ند ط لجل اك ضرالا يم عن امو

 فس ناسنرلل ب تيص 1 نا ءابطالا دنع ةديلا َ

 ايفو اًماق وا امل اج اما اهيلع ةتكردا يتلا ةلاحا ِ
 * مراصلا - داما ا

 د 0 قار هيفي كايا دنع 2 -- د را أ

 قهو .٠ مالكلا. ءاشنا نع زكمملا زج نع ةرابع ةمسرلا ١

 ال يعن ”ةحيرق يفاث لأ قو ةدماج ةحيرق لوالا ُْ لاقيف|

 مك نيع كا علعاف ى ْخعكب م نم ل دومجاوأ

 | دياَجلا 7 فلكل ةوسق نع ”ةيابك يف واط عمدال يأأ

 نيمالاو ودع :أاو ل غل | د .ركذ دقو قصالملا|

 رعاشلا لاق .ريخلا |

 نول

 تل نا 81 ىَرابح دجلا نم ل 00 ىداجو

ولا 00 عاف فو ىداج جح الأ ة 0 روهشلا| ا
 ر

 |ةحيرفلا ن 10 ةضيقنو م اظنلأ يعرج ابلاغ لمتسيإ 1

 ا ليلفلاو ىداج رك ُِ كيادلاو موألا نحب وارافلا ىف أ

 ةربوح تراظن ٍحوبصم ٌرفصأو
 ىع ةنك ةئعد ىو رجا ىلع

 60 لاو ةموم نيحيراتلا لع ةنوض ترطخا لوي

 يف لخأللا وه لوقي يمصالا نراكو . نم ةرواجملاك | هاهم
 ردرب ربش تقولا كلذ يف ىدامج ناو ىداج

 نبح كللملا ماما ةآرملا لحي يذلا رادمجلا -ردجج
 ص - 7 7 أ

 ةيرادج جرادماج ةتيسرأف .ةبايث سبلي |

 روفلإو . ديفلا يف بثو اريج ررجي نيبرثلا روج
 اًنالفو.١ م ماطعا | هرج ها عا ! روع رمإلا ىلع

 ا امج عطق حل ١ رج م

 ف ريح | ةلسرت و اهانف يف ةتدقعو اهرعش

 يناج نرع رعشلا ن

 ا 0 اهرفضتو بففلخ ىلا ام درتو نيغدصلا

 د نما دئافلاو . ةعجج ّىثلاو .راكا ىر لجرلا

 كس ةأرأ

 نم نا ا رفضت 2 0

 رمالا ىلع مونلا رمجو .رغفلا نم هلفقي لو 0 فر
 .ارجراص يا دوقولا ربَج 56 ةناعلاو رولا 1 او

 |سرفلاع . ترد ى نع 3 ارااو .اورج ىعكب هنأ ا

 كير اريعلاو بسلا ىف عسا | جرلاو رج
 0 9 .لالملا اهيفرتتسا ا ؛لاو. اا ا 0
 ه اريج < رانلاو .٠ رع

 ا نالف يفب رءالاو٠ اهههجو اهرمخا ليلا .ابصرخ عيجت

 القلب مدد قيل يح د 1007 م

 و٠ أب رخت رفجإو ةريجلاب رد رو ا

 نشسدإو .ىصحلا يا رامجملاب ىفتسا لجرلإو .اومضنإو
 رادجملاو.ةعامجلا راما * ةلففل | شر وماجا د ردت ىنعمب |

 امتايو د عج اعل لاخلا

 تت ادنيب 0
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 تارجو اراج اهب كرت |.

 ارجأ ندد ١ ماع يا انا
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 لبفو عربا

 ارنا
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 ا أو عتجأ مونلا ريكس

 | ينل أ عضاوملا

 || ةيمست ةسبالملا

 ْ نم كلل انهر ام عامتجال ليقو . برر مسأب فرظطظلل |

 ا يف قير املا ليقو ١ .اوعّح ” اذا يونلا 0 نم م ىصخحلا|ر

 | ثالتاا ساو ٠ هيلي نيب اق
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 تح نغض ثاذ ياراذا
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 - ذو او اهجوز نم ثدخ“ و

 ىبا ل اق . عرسإو هدر نكو لف هاوه بكر لجرلا عج

 ٠ نوعرسإ مو يأ نوح 00 هيلا | أول لوق يف ةديبع
 ا 1 ازا تح هاير كلا ا سعكلا يلا هعجو

 ىنعب حلا برغملا يف لاقو . حجر دصم حجما + هناكم
 هيف ىننالإو رك ذلا لعاف مسا جياجلا + عومسم ريغ حامل

 رعاشلا ل اق ٠ اوج ج لاوس
 قدرب اماعاج ىراذع تعلخ

 رجاز ٌرِجَز ل ل اثمأ ضيبلا نع

 ةدرفم» .هذر نكمي الف برا نم نومزهنملا حامجما
 متي ؛ سارلا رّودم لصن الب ”ممس ضيا َ كو ماج ظ

 .نايبصلا ب 8 تل ةبفح سار ىلع 7-1 ةركو» .يرلا 4

 "لحنا سوؤرك تن لبس هبش هفارطا ىلع جر امو

 * خاج رعشلا هي ءاجو . يناجج ج رونو ناياصلاو

 نمو .ةهش هينثي ال ةسار بكري يذلا ليلا نم حومجملا|

 ىثنالاو ركذلا . مدر نكم الف اوه بكري نم لاجرلا
 وج رف ٌيرهزالا نعو برغملا يف لاق .ةاوس هيف

 ةيرس ةنا يناثلإو رك د دقو هل مذ اهدجا ناينعم هل
 ركل 22 1 ل

 در ورح ف امج 2 لجرلا عج 1
 0 رقفملا عاج *« هرخافأ

 ا اظعلا تضق نم تيلعالا يملا رع
 رم

 فوجالا روخجا

 ١١ ةزعاجم ةضعاح

 هولا تى عر هر رع را 0 ِِت تملا

 م ادومجو ار دو دمحو دج لئاس لك غاليا روح

 ٠ ُُظ . ام

 هرايح ري ل يا لع لجرلاو ٠ ا دصو سوو مأق
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 3 لواح مالا لمح 2 تهب عع دج لونن ةماعلاو
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 | لاخلا دماج لازال يا هيلع ثاءد وهو. لعنلا مسا نم| *

 | فورعملا عيسملا دبع نب ريرج لاق حدملا يف دام ضي
 سناب

 يلوةثالو ٍداج اط جانج

 ءلواس مى

 00 1 كلل ل انيو١ دعو دناج 0 16

 يا نيعلا دماج لجو ةفطانو ةتماص يا ةيئاذو لاملا
 0 ا ١ ادنو اباقلا وشق نع هب اك هدلا ليلق
 رعاشلا ل 0 دلا ٠

 اوبرتتل معراللا دعب تطأ
 ا اريل ديلا يانيع 2 و

 ” 1 داطو لص ىادلا دءاج كعب لاك
 يذلا ضيا كانك :لفاوجو ديح جهد :ع ةقفش ال ساق

 ريغلا مسالا ود نامل او نييفرصلا دنعو . رت اك خيال

 ٠ لجرا اكردصم ريغ ما برضل اك ناك اردصم ّقتغملا

 ال انانكإو . ىنعو نمل وم فرظتلاريغلا لعتلاو

 ادد اذه لئيسي نا هناش نم سل يذلا: ءابطالا دنع
 عمتلاك ل احلا هي متت وهو ويف ةيزيرغلا ةمارحلا
 | لعدابطالا ددع ىلطتو .نيضَرألا نيب دودحملا دءاوجملاو
 .فيراضغلاو ماظعل اكندبلا يف ةدقعنملا ةبلصلا ءايشالا
 بك بارنلإو راك اونلا لباقي م ىلع نييعيبطلا كنعو

 رعاشلا لاو ن5 نضر دا

 هيف ةيربلا تراح يذلإو

 داج نم ”ةرروتسم 5

 دامجاو ٠ ضرالا بارت نرم قوأ اللا ناسنالا هب ديرب.

 نبلال يتااو ةّيطبلا ةقانلإو . رام اهبصي مل ةنسلا اًمضيبا
 ظ ل دج ج ليخي يا فكلا داج نالفو .اط

 ا اني سيلا ,ا 21 ىف الام اشيا داهج إو. دج رجفلا
 |ليغبلل لاقيو.تادامّج ج بارتلاو ربح اك مانب سيل امو

 ٍرادَحو 0 هل ابيبغت رسكلا ىلع اًينبم ماطتكوا

 ٍداَمَح تّركذذ اذا ابا ا ْ

 او ادوهج اط يلوق يا دامجإو .اًركشو اذ ا كوقن ال

 000 0 ادا رغلا لوألا ئدايح* بايتلا نم برص
 مدمس سلا
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 ا لينا 0 ثوونلا 5 لاق . ةباحلا يف ىباسلا | لاق .ةيعصم يل 3 اواج سو: ةعساو يا اراج ةببجو]
 تملا ميلا مي | ملل موباسا ودو للا ةرأجلا *< ةاوهج لئم ةيعصم يا ةاولج ةكمسلا يناسكلا| |
 ىو تسلا م مطالا مث طال مث لموملا مث حاتر لام ىأ 0 فافزلا دنع ةسورع ةسوزلا يل اا انأ|
 داوقب مضعب اهلظن دقو .لكسلا | ةقلقم راك اهئاوءاذكو انك ل انين امواج املاك .اهريغأأ
 0 و لقا بس جالا ا * ره 5 اهجوز سورعلاالجردصم مينا
 كا 0 0 لاقي نيقيلا ربخلإو للا ثوم ةيلجلا * لا شو

 ظ طلو لمومو اهيطخو | .ةتةيقحرمالا ةّياجو .نيقي ربخ نع يا ةَياَج نع
 | 0 2 يركن 1جألا * وتقيتح يأ ورما هاج ىلع ء ينلطا لاي أ
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 7 ا 3 4 1 اجي هيلع عج .رك ذدقو آو | هت و عرار نتا ال2 0

 0 ا را 7 اوعمتجا مونلاو ١ 5 اراوف ”ةهذذأ هيلعو كالجاب ن نءدو كالجأ نم ةتلعفو. اج نبا 1 نبا ظ
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 امجالا* ةصخت يا اجو ءانح تار لود معلا | نيكلاشلا دنعو منا لكل او .كلجا نم يا
 | سرفلا ةرخ ْ نوك ةاجإلاو ٠ را ليا قم ئدوبخلا لعل او . هتافصو هللا تاذ روظظ نع 0

 |اجألالب تكا نم نك .ردصملا ةغيصب ”مساوهو .ةليسا | روصإ قآل ارو ظوهورونلا اب 3 دوجولا روظوه
 عومجلا بارتلا ةروشلا -رثمح سفن وه ىلغلا كلذو اهرّوص يف يتلا نإوكالا يف هئاعسا|
 هب ةافخا رءالاو هديب و مالكلا رج  (يفو سارلا مدانم يلاجلاو .لكلا وب دجوي يذلا نمحرلا|

 رمت او .ةمجحج مالكلا مج + كلها اًالفو .وردص ( لاق.ويلاجم ثيِرَذ دان سار مضعب لاق عاصلا عضاوم |
 | تاداسلاو ةيجج عجم 3 * هيلع مرلقي مل رمالا نع | علصلا هادتبا وه هال لا نم ةقافتشاو لم دحاولا ةارفلا ظ
 | وحن مغود اهلا بسيف نوطبلا عيجت يتلا لئابثلاو | هيلا روظنلاو [جلاو .هفصن ىلا سارلا رعش بهذ اذ ١

 | |نا نك كما يس «دالكلا تأفق 15 ةربو ا نا 2 ل ج ف حاولجا ْ

 1212 1 را حسا + هنو ! نم ءيث ىلا ةيسنت قب ل جيف قولا

 ايدل دعا ١ فهمنا لا 3 0 نيصلا نم ْز ُُك ج يئزّواج

 نمد عون أ 1 و مجامجو 2-0 1 غام لأ 54 ف ا أهولجي 2 اهالح قف ا 0 2 > م ةضنلا لا ىلج ْ

 ا ١ بة نم 00 ا ا 0 كليا يأ ةءاسلا لحي هللا الا رضا م قح جا 1 ْ

 ظ نال كلوب ون ذيع با لاق .ةضوم رجاجملا ربدو ييريرحملا لوق غي يورّرطملا رصان يشل لاق. اهرييأ|
 [ق جاهلا يدافو٠ 5 اراك 4 ف لعل 5 0 ار قيس ىعع 1 نا 001 مكفورم لجو ا

 0 تسعئو 5 كلذ 4 لبق نانبل هلجا لا قابلا ليخ نم لوالا وهو يل

 لا هيف يراجاربنلا قا ؛رط كدي ىح لينلا جاج كرتف اهننك يا موكل اى 1 خا داري نأ لةو 4 كة وييبس الوأ

 0 و اًضيارهملا كلذل يبننملا لوف ةنمو هيلع لاخلا ةلالدل لوعنملا|

 0 8 جو اع اميج حب نسرفلا عج بدرضل نيف كا اذ تفشكلو

 5 5 5 0 0 ىرحو 2 0 و.2يش و هيلي ال دمك 1

 ظ لاق ا 1 انعم نع كسر يح ورا رطن «رفلاو هكا اذك ناكل ]2و . قيس ةباحا يف 1 و
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006 
7 
2 

5 



0 

 0 ٠ مك 0 -ه 00 3 ق 1 0 و ا

 َسورعلاو .ةَقَرف هيعص وم نعو٠ و ام يلئجا دا

 سو رعلأو ٠ هيلا رظن ّنلاو 1 هباء أض رع اهلعب ىلع

 نع اميط 2 أبعف ا هيسأر نع ةياطلاو ٠ 7 2 ايلا رظن

 | ةنع لنا لاقي .فقكتأ الجنا رمالا لجنإو .هنيبجأ|
 سو هدأ ءرهأ لوف ةنمو٠ 0 ل ءالأ لجناو٠ فشكلا يا

 يي لأ ليوطلا ليلا أ كادت

 010 1 كح 0 9 3

 نادل وب جرخ ةاليلجا 1 1 كواجإو٠ 00 ظ
 ند مجورخ كيسا ليئارسا يتب هالج تزول اهلا + دلب |
 ريك ذو . نيينيطسلفلا نمراّبج مما تول اجو ٠ مهضراأ

 داود ءابطالا دنعو . لعاف مسا يلاجملا + ت ل ج يف
 قي اكوضعلاب ةحاللا ةجرللا ةدالا ضننب
 ةآبرغلاو ىلاهملا ثنو ةيل اجلا + ضيا 2 الحلا هل لاقيوأ
 كل يل اج دحاولا هل ابتاك مغاطوا نر ءدعارالا
 د هرعلا 2 ضع |

 هيلاجا نمايلا جا ”.اجاقو همك نإ
 مامالا نال كلذ ١ ليق .ةمذلا لها اًضيا ةيل احنإو
 17 لك .ءالإ اذه مزا مث .برعلا ةريزج نع هالجا رم 7
 نع ولج مل نإو سوجلاو ةمذلا لها نم ةيزجملا ةعمزل |
 ذخا لو اذا ةيل اجلا ىلع ٌنالف ليعتسا ل نيو. ماطوا |
 ةعامجلا ليواتب درفملا ظنل لع تنا اننأو . مهنم ةيزجلا |

 ةيزجلا سفن لع ةيل اجلا ىلطُت ةماعلاو :اهوحنو ةلزتعملاك |
 عش كنصن وا رعشلا|ءد مدنم راسغأ اللا ل اوج ج
 مننل اب وايل برغملا يفو . علصلا تنودوه وا سارلا|

 ردكلاب ةالجلا ىوريو . رصبلا ولحي هنال دمثالا رصقلاو
 ليقو جلا وه لييقو . رمالا حناولا الج نباو .دملاو |

 اذه ليلا فلاخو .راهلا لواوه ةزهلأقو .رأل اوه |

 نب ميت لوقب تاو هنيعب لجر مسأ انا لافف ليوأللا |
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 ىايرلا ليو

 واج

 اياننلا عّداطو الج نبأ انا
 2 7 ةرعل ةم معلا رعضأ قم

 .يضاملا لعفلاب يش لجر مسا الج حامصلا يف لاقو

 لجرلا يف بس اذا ذا لاق هنا قتلا رع نب ىسيع نع يكحو
 لان ٌلدتساو فرص هر يرمز 2

 )ل هنأ وهو رخآ اهجو تببلا انه لوحي ةريغ ل اقوأ مل
 هل لاقي يذلا نبا انا لاق ةناكةياكحلا دارا ةنال ةفرصي
 الكو لوفا٠ ىهتا ةفرصي مل كلذلف اهنشكو رومالا الج
 لعفلاب وتيمست ريدقل ىلع نال رظن نم ولخي ال نيلونلا

 ملام عنمالا لعنلا نو 00 عنتمي ال هدحو | جي
 وائومتو لئدك لفل اب اًتصنخع نكي

 ىلع 0 ا وفم ادا بففلغتو.دي 2 ل اعفالا دئاوز

 لبيس ىلع يف رتخسملا رومخلا| عم لععفل اب هتيمست ريدفل
 أ | كلذ ىلعو .اينبم نوكيف ةلمجاب يم دق نوكي ةياكحا |21

 ا ل فرم رح وأ يرصتم هلا لاقي ل

 بهذم ىلع ةنوني ل ةنا لاقي نا ىلوألاو٠تابرعملا ناش
 ةانبلا ىلع وا اًفاطم فرصنملا عنب لئافلا ىبحي نب 0
 يفازاتن | نيدلا دعس ع 0 ي كا لكم ىلع هنوكب هنوكحب

 ا وم اك يدصم داجلا + ةلجلا - هلقنب لئانلا

 ثدصم ةالجلإو.ةضايب يا يوي اجت تنقاو. عضاولا لجل
 ولا 9 يلا نب يهز ا 6 ما

 مالح وا ثافن وا ني ثالث ةعطقم قا ناف

 كلذ ىلعو الج وادي وأ نيب ىّوربورارقالا دبرب

 ( ىدل لال ةققاو نم دانتسال ناهربلا ءالجاب دارب

 ظ 3 ني ل ولا تل
 مصارصنلا لبقو لككلا اهيا ةالجكإو . سفن : ىلع ف 1

 نئيب 8 ١ضعب لاق. ٌصاخ ل

 ءالجلاب وا باصلاب كلك أو
 ض.غ وا كينيعل "منذ

 31 فرم ا طاخع اذان يا نالف ةالج ام لاقيو
 لا 00 2 1 ا هيب وب معي 6 ١ بانلالاو

 ىدحابةب وعن * ايم



 هلج
 ٍرما نع هدرانالفو .ةنفكاوْلَج هيلي َيتلاَآَج |١ « 5 ع9 م - -__ 1
| 

 نع ىعلاو ١ كايبحح نكح اهيط 1 اهعفر ةماعلاو ٠ كيد

َ 
 نع 2 رق راسو 02 هل لج وال ةلجو. ما ناككل|

 جاّدعلا نب ةيؤُر لاق. مكملا ةادنباوهو وسار د
 هاجألا نيبجما دالجا قاكب ا

 كلل انامل
0 

 عضومو رولا أو ةربدتسالا ةيظعل | ةرزصلا| يَا

 || امو نيللاب لاعي نم دو سارلا رمدنم نع رعشلا راسل

 ةاتيحان يداولا اًنِهَلَجَو .يداولا فورت نم كلبقتسا|

 ٌئرماعلا دي لاق“ ةافرحو|

 تلفطإو نانوبالا ع عورف هلم

 ف انوا نوي ا

 لاعب د ركو ىصخملا ة ةنع ٍُض م عضوملا ةبيلجلا 7 ”هالج جأ

 تالا ةهبجلا رزنخلا هلجألا * نبلل اب ٠

 : كل ةلاق حا لذم هل نرق ال هلجا 3 دوثوأ

 رتسالو ويف بابال تيبلا||

 1 ارملأ كويل # كداولا باها - بباج ظ

 بكيل ةيظعلا ||
 4 ودود ءيشلا نع ىضغأ ةزإج 0 ظ
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 كح . ضفأ راك ضالجلا - ض

 كئااو ىرب 10 قدما جمالا -

 8 و اهلج ريكا ل رع كف قو 0 ةيس 0 ةلصاو !

 امب رب نا سوقلا وه قيالُجما لبقو كا يأ

 ١١ ةمالك رعشل ل ناوي لع 17 قس 1 و قدنبلا ٠

 ا

 د

 ا

 .رعشلا اتحد أنمار

 هوجو

 رورتك طل | وريد ةفص ِث هلوق دنعا ||

 قهانلا ٍى كك دلدا 00 ْ
 2ع ه-__م

520 ِ 
 قهالج ئه نع رد

 وتلا فزاع نءاك قع ام فوة ىو نيتيبلا نافأ |
 قهالجماب دا ةاب كلذوأ |

 داولا ةفاح م لا ةرانلا ل ا
 نويناطلا هلا كنا ل

 ىلعو يارملا يف دعبب ناك ةنال 3 هل ليق . برعلا نم

 انا ى عيونا وك نات

 00 ا ةتيحانو

5 

١ 

7 
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 "املا ىنا لوق كلذ

 واج

 يئاطلا لش نب ءاجش 5 يبندملا ب

 اك كن 5 1 0 3

 كنوعو لبا د كنيعر 5

 0 ا رفاق اا 26 ذلأو ةيبلجلا ةفلشاو

 0 0 ىتح يل 0 ا نايفس نبأ ثنربدت

 هل م

 | 6 و يىدأو كي يناج دارا 5 ةديع وبا لاق نيملجا

 | «لصا اطو آلا تاج امو ١ثمسب دكا | اانه ىلا ياا

 0 ةءائا 7 مدلج

 00 0 نخد 0 ل ا ل ١ اقرت ) يواو )

 انام كاجو اج هالو سلا اقر ل
 | نالف نعو .ةبهذا4 هياط هاو .ةفّور لكلاب هصلال 2و

 الجو ' حو را يل الجو ٠ ةهدرط كدا الجو

 هم م ها 5 ص هر

 م 2 رك ُة

 1ع تا فافرلاو ضرعلا تقو كيس اهلي
 رع

 سان بفصل 0 00 مد 0 اج

 مالا هب لجو 1 اًمالف ١ قج 23 ل وهن ملصلا

 اهأيا اهاطعا ةنيصو ةسورع جوز داو دنع ةنشك ةياض

 | ئرماعلا اق لاق.هب قر و وردببو ٠ فاقزلا تقو ف

 ”رعاق لَه نبآو انلضتاف
 ا 7 0 نيتك

 ذاوخو 5 ايلا فذحن يلوبو يا

 هفالخخم ماهو ساي 1 55 ةيلحت يزابلا لَجو .يقارتلا يا

 .رظن ّ ةسأر عشر

 | رم 1 ا اج ١و روض نع ري )0 يأ كيدسأل نع ل ثرالف 5

 هيي ءااج يعمدالا 0 4 ”ةرهأ ب ل يع

 لا كا 4 ةترهاج اذا ٠ سمدأ ا اك هال اجلا 'س

 | نم الج لاقي ل ٠ اوقرفت ناكملا قر موثلا لجاو ي
0 

: 04 

 ا مرف معخوم نط مالجإو بدلا ن.ه لجاو كدا

 ٠ عرسأو 5 ىلجا س سوال 6 نعل 0 59 0 4 5

 اا

 او دوق وأ

 | .اهريظي يا ةعاسلا لم هللا نا لاقيو

 ا ةنملاج 1 رد 4



 ناج راج

 1م نهد 5

 سدو ىلا م 3 0 مر ا 4م | د ا |

 ىعك روزجلا م احا #6 0 تفوصلاو٠

 هلا ** ةمّأج ٌةدرفم ةقواجلا ظ ”يخ ]4و .ةاغلا ترث م

 1 0 نوكن اهئاوق لع رعش ال لجرالا لاد طأ

 ل أ أيا اع مالج ج مغلاو ءابظلا |

 ليقو ١ رإج نم لختاو مل 5 نم لما

 ةرانكع لوذ 53 نم 5 56 5 طف ض ارم قش 0 4

 منع مي

 داع فو كريو 0

 بارقلا فصو يف يسعلا
 ها 3 ناك حانجملا قرخ

 خآوم 1 5 ل ا نا

 ان

 دقو. ندا 4 6 5 ا وراتنم ' 2 سَ هيشل ٌ

 1 اًروفاك وجم 2 . ينت ا لوق دفع اك طارغملا ىو 0 |

 يديشخالا ظ

 "كل كلام نأ قرطلا ب1 نم
 راجعاو روفاكأي جاحملا نبا ظ
 م 00 ا هعاب اف رصك 0 دبع ناك نا كلذو ظ

 0 هدا رن ماس يلق وك يدا كوت مث ديشخا

 عيمج ةَمَللإَو ملا *يدجلا وا لالهلا وارملإو لبالل|
 . عججأ ةتذخأ اذا هنا ّينلا تذخا لوقن . ءيثلا ظ

 اهعراكا تهد اذا ةكواشلا ءاسلاو نما لا
 قولحملا م ندا مولجما * رولا 2و

 3 مي 0 يذلار اينما انام

0 3 50 

 ره اورضصا ١ كلما

 0 تب لاخلا طعا اذا لغلابأ
 نم تلا عيطتلاو ةرثبلاو دبدشلا لجرلا اًضيا داجلاو |

 كلاس 0 ىلع دعأ ازا أو أبنم 3 0 |

 مرو كيلا لير ةدراح لص ا نايا

 -ثلج

 فورعملا ليا لاقيو ميل مخ هلا

 نم زل ١ عيطقلاو ر نصل | دولا * رح 52 10 ظ

 د ءالج ج اهنم اسما وا لبالا|

 ةلقث يل
 زيزفججلا باوصلا را يزن و نم ريما.

 ب(

 ءايلا لبق ا ءازا اب
 جيف 0 اك تكدر فنك ار طخ

 يف ميلا ةدايز 2 16 طل

 نم قالا * قاملجملا 0 نا
 ” كل تعام وقو قامر 4 قال د قيماليلا ةيبقالا

 فلك نم 0س ولأ

 0 .ل:تنيعارصم 4 5 باب تف دوص 3 00-7

 ا لاق“ ولي لوقيف رخآلا دريو نا لوف اهذحا
 هعت لا > قف 0 توص 2ك .قاأجو حاول ١

 58 . ةدح ىلع و ردح ىلع نأ 0 ودي هفافصأو

 هني اروطو ا يقف

 1 ىىلبناج ةنم نيل الا يف يف عمستف

 هس رافلابر يك رغم نانا رهز رالكلا -رناج

 ةرانأج ةرخآرلا> نامثرلا درو هانعمو

 ب ل ج يف ةاباا -
 ةدئاز نونلاو دسالا طبداجا
 000 0 قلبا

 برعم لسعلاو درولا نم لعب نوبت نيج 2 1

 (ةيسراف) لسع يا ١ نييك أو درو يأ 11

 يربْلا 3 وذلا هيو“ | ١

 حد ل جو ةحدتلباو حتنلبلا

 د ل جف نا 5ك او ىدتلخلا

 | ديدشلا ظيلغلا لاما نم ى 2

 يا 1 0 ةيسراف نيرسنلا رهز نيِرسيللا

 يربلا ذروأا وهو نيرسنو رهز

 طايلاو .ط ل ج يف ٌطنل#كلإو ٌطناجا - طناج
 :نيطتيلا نم 2

 ةويسجلا ةقانلا ةحناجلا < قمحالا مدنلا عفا

 اهتمزخ يلا 00-1 يتلا وا فودلا هللا اولا

 7 ف ةفنملا 8 .زاوذملا

 هيف مدآ الرافنلا ماعطلا نم ةاقناجا



 لاج

 ةأرمإو . ةمظعل | ةقانلا ةلاللإو . نأشلاو ردقلا ظعيف|
 ابمعئابو لالجملا عناص ةينالالملا + ةلياج ١ لجأ
 ريصم لا 2” 0 عج 0 عج لا بوسنم وه ا

 ةدحاولا ٠ هرفصإو ةرمحإو ةضيبا درولاو نيسايلاو لج

 ماو ةعطقلا ضرالا نم ناو ٠ لبلج يا لج لجو.
 ل ري و ورا مواعم قحو رانج تاذ ركذلاو عيجلاو دحإولل لبالا نفو سادنلا نم عراسملا | لَ

 .قدلا ذض لاو. ينو هيف برض يذلا ن كلل تيبلا

 | َلِح لجرو ٠ اهوحنو ةي ديكالاو طسبلا عات لا ندو

 لجالو قو هلام لاقيو ٠ نام يال ريعبو .لياج

 هم دعم ءيثلا لجو ميفلا لجناو 1 ج الو قيقد يأ

 باتتكلا لجو. ينو برض ثيح تيبلا لجو .ةراكاو

 نما كلا ندفع كر 7 200 هدا أ

 هب ناضتل ةبادلا ةسيلت ام لاو مضلاب لجو ظ
 عارشلا ضبا ٌلّدثإو.لالجأو تالالجو لجأ را 3

 ياطنلا لاق. لوا

 ةبحاص توملا يضفي لوُأُج يذ يف
 م اراد هل اوهأ نم ّئ ر ارصلا | ذا |

 ةرأو هضم 1 ترولاق نيمسايلاو؛ 1 ريتخحاو لف .اه/اوأ

 اي تلك الانس انلاب 11 وه لبق. ةرفصألا

 للك او. عطق و دصح اذا 2ك زل بصق م كلا ةثلثم لاو ا

 رعاشلا لا 0 مظملا مالا | ا
 ا

 َح نونعالا تياع لَو |

 ا
ْ 

 جي اضع نهومل تو هيل ْثالو

 سبثلا هرما لاق ٠ دادضالا نم وهو يطا اًضيا للجو ْ

 ها ريس نيه يا لأَج هاوس ءيش لك الأ هوبا ليك نيحأ
 زعاشلا لوق ةنمو. كاجا نم ياكلاج نم هيلا

 اللطيف تفقو راد رمسر
 ةللج نم ةويحلا يضفقا 6 |

 000 هب وظع نرم لاقيو هلجا نم و
 : 0 و اتو ميظعلا رمالاو ىعنلاك ٌمدصلأ
 ةعيبر يلا ن: 7 5 ةنمو ٠ 17 و ىرك لئم ل ١

 يول

 راج
 رةءركمو 0 ىلا توعد نأو

 انيعدأف ماوفالا نم اًمارك موي
 هو . تاساجنلا عبت ةرقبلا ةلالجما * ليلجلا لآلمجما
 ٠ اك ٌلجما ةدحاو جما * لذا نبل نع يبخ ثيدحملا

 لهما 1 لالج ج تلع اك لْجما ةدحاو اول

 ىا :ىثا اذا لا وأ لزبت ناوملا ينل ىاوأ ١ شالاو

 .ةداس ماظع يا ةجوقو' ةلج ةقانو لج ريعب لاب | ي
 ضو ند و يلا . ليج 1 يوراطخا ووذ

 ق ارعبلا مي ىلا ةثاشم ماو 0 لالج 6 ردها 05 ةريبك 4

 ممدوثو ل 06 نلاقي و ها ادا

 رثبلا ليز الا 0 ةم ءاغلاو دل اولا ممثدوقوو ل

 ليق قو 0 كا أح 38 ميظعلا ليات 3 قياما

 لاقيف ماسجالا يف ةضعل !و يناعملا يف نوكي لالا نا

 . هيلا ريبكيا *ييظع ل مجو ناشلا عيفر يا لاجل جر
 لياجلا ثنوم ةليلجلا * لئالج ج ماهلا اًضيا ليلجاو
 هركلا ةيطحل | هلأ از ادحاو انظي كمت قل اواةماقلاو

 هر ٍ 1 جا ع

 جامتل | لوقو ١ مظعالا لجالا 3 لالج 0 لا

 لاجالا ىبعلا ولا دعا

 ل ج ل مقل ا
 نبا لوق ١ 35١ ده ةرووضأ م اذ دال كك

 - كليات 56 ا ا

 دعراو كنضرأب قرباف انبالطو

 ةتلعفو 00 لالجإلاو٠ كدعإ لك ا كيري

 . كللجا ند يأ كلا الجا ن

 للحي يذلا باجل اللا ا هيا كلت نم
 اواي 5
 0 رشاك لك ةديع 5 وبا 5 5 0 | أف ة هش وصل

 مداخل .باتكلا 1 نم ةدوخأم 5 ليق 53 ع 0

 . 0 كاكا لا عع تَياطَأف ايف عم عسوت 3 ةةءاطخو

 عانترالاوة :رادتسالا ةداملا هذه يف ىنعملا لصاو

 ةلعفو ٠ خلظعل 00 ١

 ايل رم عه للعم

 إع ام ذخا روزجاو . ةعطق ايلج ةلجي ةيلج

 و١7



 للج 6

 جا طمانابلا 1 ١ طنلق لوقت الا .ريئلاو قرذلابوأ
 م ا د يللا رد ةيباعندلا طاقنلجاو

 لعنلا يف لونن م طانلق لو ظ
 0 اهطنلج ةئيقسلا ظفلخ
 ٍس راف اهالكو. نوري 6 1

 ظ

 اهايأنث

 6 ةير' 0 يصلاو .4ب مامر ا موثلاو ا

 نع 0 را 1 5 هل ” ةيسأر - ّقاِح

 دنع ةف مف لش * يم أع هذهو .ه هل صيخرتلا يف طرفاو|

 كيا ا دنع ف قاغإو .هسارضا ىصقا ادب ىتح كويل ١

 ةقالج هيلع ام لاقي ٠ ةقارتملا ةقالجلا * كلاذك متنا
 دآوم وهو ع زامل رداع الا + ةقارج يا , ظ

 نميل اب بمح ىلجلا * ننكأ أ ما ذوخأم ةلعلو

 ىلجو قأجو: للا برج 2 , هتوص مسا قلِجو خخ ءقلاك |
 ل كتءاح 5 ما 1 | امتطوغوا قشمد|

 ٠ ءاكدخا ءاساا

 لاول
 ةقانلاو 0 هَل 1 ةقاو

 هلا

 ود او ىل وجا 27 ةمرطا

 ا وهو ا 00 0 10 ٍيفوص نم |

 تحت لعمتو 0 هيف عضوي , لدعل ى "ا 7 ماعلا كنعاأ |

 ءابلا ةدايزب ل اود و قلاوج 1 هل اوك ةئيس راف ١ لدحلا |

 داتا لرد دب
 ةوملا ىلا نان ان

 دوقشنم قيوعو تاكنج 0

 * هيوبيسل اقالخ تابحاوصك ثانلا وج اولاق ارو

 ؛ يقف ىف ظراي رذي يا كمت ١" دنع هذ قي يذلا قييلجلا |

 ىيهملا ى او

 لك هل قل تالا كسلا ني ناو كا ١
 هيا .اعم ةظعو ةيحل

 نس [داجو ةلَداج لحي ةقادلاو ٌلجرلا َّلَج
 كا :اناكر اًردق عادل لجو #٠ يا كددحاو |

 . لالجو لالجو لجو لجو ليج وهف قدو رغصأ
 نع ُنِجاطإو ٠ هنت اذك نع لجو . ةلالجو ةليلج فو

 نوأيو نولي زا كك موقلا لجو, هر
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 50 مف رك كالا 2 1 5

 اال تررثلا ا لكو :٠ ةلالج نحنا "لظقالا ُك
 | سامو .وذي ةعج لجو داج رعبلا لجو لكلا
 (12 لَجَو ٠ ركذتسو ةلزلجملا ةسذفلا لكات' يتلا ةبانلا
 لجرلا للجو .<ع اليت * ئغلا لأَج + اهياع ىف 9
 ًالالجإ لجر 5 للا ةسبلا سرنا .ةظع اليات
 موق يف ا؟بلسلل يناثلا يف ةزمل و دض فعضو يوق
 نعو .ةمظع انالف لجو ٠ ملف هل قبي ل كيسا سلفا

 ةلياهلا يناطعا ام يا يهدأ الو يّأجا امو.ةهرن صقنلا
 تبا لوقو .اليلق الو اًريبكيناطعا ام يا ةقيقدلا الو
 الو ليل ياطعا ام يا يناغحا الو يّلجا اذ اًنالف
 راغص يناوحلإو اًدحاو انطب تمت يل | ةليلجلاف ةيشاح
 يا ةلالج ذخا ةرنلا للتو .هالع الات للتو . لبالا
 نزرع ل اجت رالف لاقي ١ ضاعت ةنع لات“ ةيظعم

 ْ ا ةرظعم ذخأ ينل ل 1 .ةنع عراب ياكلذ

 هلام +« (ظعم ذخأ ياما دوقو ال هدا طقنلا ًالالئجا |

 .اهناطواو اطزانم نع تاج ةءاوجإو.ةل ااجماك ها |ةاكك

 * ةيل اها لح لاقي يقل اهنا لع بالف 0
 د2 لات هللا لالا وذو لج سدصم لالا ٠

 اج نإو.ىلاعت هللا يف آلا لالجما ل اني ال ةنا ةوبمصالا
 ٌةيفوصلا دنع لالجتإو. ل امتسالا قالا

 يف ا ' 2 ا دا قاس اذ نع ةايع
 دجلاو ءايربكلاو ةظفل ! ةفص ىرع ةرابع وهوا .هيلع
 | قلطيو .رهغلا ةفصلالجلا ليقو هل ل اج لكو ءانسلاو
 || انج ىلاعت هللا نوكي ال نا لغم ةيباسلا تانصلا ىلع
 | |ةروس يفو . كل ذوحنو اًضَرعالو ارهوجالو [هناومجالو

 لاق. ماركالاو لالجا وذ كبر هجو قو نمحرلا

 ا ماعلا لضنلاو قلطملا ةانغتسالا وذ يواضيبلا
 ' ادا ل لالجتإو :كلجا نم ىلا كلالج ن ةئاعف
 ثرامسو . ءيشلا لظعمو لياجلاو فلا لالجإو .ةياع
 . ةظعل و لج ردصم هللا *«قيبنلا يفاصىا لال
 | اننلا هام البو . ردنلا لذع هلال رئاصبلا يف لافو



 | دلما * ديدغلا بلصلا بيلا دامعلتلا * دعالج جا[
 ةسملاءاسللا نمو نيصالا سل دودي دعا 0

 :ارلا نبللا طيطعل#إو طيطسل#ل ]|
 نضل سد ل ماو مكمل او علما

 ناوبح اهنضنو نط !ةصررخا هس < ل او ذفنفلإو

 ا ةماعلا ةعلجلاو ةعل اجلا *عيضلاو ْ

 ناويح اهفصنو نيط امصنأ|

 ةدئاز ميلاو علاجا 2
 3 2 ل 3 مضعب م روفلا ءلَج ٠

 قعر رشاك كض ةقلاع لجرلا ملا جة 3 ا

 0 ربرملا نم ةغالجلا * اومناك فيسلاب موتلاو
 ةبهانلا بسلا قونلا نم ةاغلجلا * ةّيماع ناتكلا ىو

 نيخاا

 ةيلقو ةعطتو ةفريو رمت[ خل
 ةفالجو اًملَج فا تنلجو. ةبرض فيسلابو: .ةلصأتساو|
 لاذ .4 !اومأب ثيهذ ل ةتنلج 7 م ناك 0

 ا .لاومالا تلماسسا اذ ةدحلا ةسلا يللك تو
 تّلجتو . ةجنلاسسإ ار نع فالخلا ّىغ لجرلا فلجاوأ |
 مسا فل اجلا + ةلصأت ..او ةعاق ينل فلنجإو . له ْ
 رشا يا ةنل اج ةعْثو .فل اجلا تيم ةفل اجلا *لعافأ|

 فودملا ىلا لصن ل يا ةفل اج ةنعطو . مثل | ىلا دلدلا
 * ل اومال اب بهذت يا ةفلاجةنسو . ةفئاجلا فالخ ٍشوأ |

 فاما ةمظعل | اَلدلا نم قالُحما + نيطلا فالجلل|
 اج ةيارعا ل اني . يفاجلا لج لا ا
 او ياوق الو سار الب ةخولسملا دو ءاشلا فالجأ |
 رسكا اذا ةلفسا وا غرافلا وا ثردلا اضيا تلحارا ٍنطب|

 ريع رتل ا ا هبال راح لاو 1 ١! لاو ظ
 .ءاعولاو فرظلاو تيكر ا | مودألا ا

 نضل

 م نمو“ ا

 ري 2و4 ةئاوقو ةسأ ار جطقو ةن طب جرخأ يذلا خولسملا ا

 فلو: فالجأو فولج 2 اوت و سار الب قزااو ا

 سل ةفار 2 يفةغل ةنلجا رك دال عجم أ

 ليلا لئاصا نم ةفئاطل نعل اينمو. ف َج ريعيلا ||

 ند ا ةنل و: ةفاجلا مانلا ند ا اهب م 0 و

 رانا ن نمو .ءيش لكن

 بتاكلا دي يما دبع لوق ةنمو.4 را ناكم

 | نأ بمحَت تنك نا يدر ام أر دقو ثول خلا

 كلت 0 0 و اهنيسأو كل كتنلج لطف كانح 31 0

 | ةفأككاو . طخ 1 كا دك كج * ا لا اهندأو

 0 د كاب
 |يناجلا لجرلاو 01 ا علا ابق ريخ الاراخع
 نر اح ةتاعطو ب اك ةةنيس يلبس كانو لاظلاو
 | نم ةفيلجلا ** ف ن ل ج يف ةافنّكجلا < يشاوملل ةيييسم

 مهباصا لاك( يا لاومالا
 ا فاوتملا * 00 دو 000 2 تكتئالج ع ةيظع ا

 : ها رافتلا سبايلازبخلا
 ةييعق نب لل ب

 ا” يتلا تاس

 | تيفب يذلأو هبناوج نم دخأ يذلا 5 .لوزملا

 قدزرتل ١ لاق: ف نم

 عدب ل نإ ناورم نب اأب نآمز ُّن ٌضعو

 217 0 1 1 ب الأ 3

 3 0 00 ١ ميم ا 5 5 دبة م

 اطوا ُِ لو وهو «ئورلا ةمويخم ةديصخلا نال عقر ؤراأ

 فوت تدك امو اسعاب كر رع

 ظ «تركنأو
 ظ يال امك ا/أ عدت ل يا 1 00 اي/أ د

 |تبهذ ىذلا سانلان

 2 مم

 فرعل تك انا ءاردح نم

 ةاضرا تا بوصأ وهو ةيف

 |ةقرحا ولج 0 .روشتْلا فولو كوم ك1
 ظ رونتلا| ال

 ظ امل ةانغال يت
 رولا للا + ديدعلا بلصلا رفالثلا رج

 ةظبافلا ةبلصلا ةقانلاو
 | ينلا وا جوشتملا ىوعل ا زيزنلجلا

 اةناللب لش داو لوبملا لورا ةيرلا كالا
 ظ ةاغياغلا ةبلصلا

 |[ ظويخلاب ”اباهحلو !ازورد دس ةطناج ةنيفسلا طناج

 جا | ةيلوحا ةدفاجا



 اج

 را لم حاملا نلكلا + وهو ةح كاملا دعأ
 ةيقيو مسجلا ةن ةقيثولا ةقانلاور ثلا 0

 ى مررت ال ءاننلا فيس سلجت ةأرملاو كنالا ف لسعلا|

 ممسلاو تقولاوريدغلاو سال لهو د2 دالبو ةفيرشلا |
 مدتلا لجرلا نشل يلاعلا لباورمخكإو ليوطلا

 كر يسمو اجو قس انه لول سي .اجأو

 .ام لعل ةعاج وأ وأ سلجم 2 عامنجإو سوللا

 | ريتك ةسلجلاو .سل اجلا اهي اء نوكي يف عا طا ةسلجلإو

 مم 6 < ا ا

 ظ ناَسلحلا < نيفلا نم ةقَدحلا لوح امي اان والا[
 اهل ىثعالا لاق . ةيسرافلاب ْنَِسْلَج برعم درولا راقنأ
 سيجا اًدّدشم سيلا + ةيفننو انهدنع رانج

 1 َج ريشعلاو مدنلإو سل اجا

 ىآطيو . سوا#لا عضوم ةسلجّلإو سلا < سّداجو|

 ا ءاضنلل ةكلاك ”يفرعلا ءاضنلل نعم ناكم ىلع سللا|

 ةماعلا يواطدل ا «يلاعتل دعم فاهم هرصع يرعلاا
 لدحلا مساب لامي ةيدس ضبا ةعاجما كلن ىلع ىلطي مهل

 ١ سيلا * انتنعأ

 نيلاع حنت هةنيعم ثاف وأ يقف مهم لاقعلا|

 ةيلهالا ايف لو دبع ين داك مص 0 ا

 راما قرييلا لماحو حلرلا يش ا
 قريبلا ا اجل نا يالا 2 0 في

 0-5 ا
 هش يهوو ٠ ل >و كنذك ا طاجي ار طاح

 0 ةلم دكة نسال فال 21 ظ

 | ءايلاب هدياك باوصلا وا ةكحوملا ابل اب هدباك ةطل اج * هنأ

 عج 0 م ةتادخا ةطانجإو .ةيبحملا ةاتخملا|
 ع ضأ طن :اجا لجرلا طن اجاو:ل د2 اريعبلا ظلجناوأ

 ةقانا امال * (ةداوم ) ءا 0 عثذرو وراظ ىلع

 نإ للا ند ةر“ :انا ا ةءد حلا طل 4 د ةيكعلا ةوخرلا يملا

 .ةظيلغ ٌةعطق فو ةءاملا دنع ةلم 1414 | ةنمو٠ طآج ج بئارلا

 ا للا سلا يب طوال + ضو ظاحللا 2 لقط
 نك هع ىو قل دمي فقول ةطيل 1 »< ءايمنا|

 هفت

 او ملجم ني كول يأ هلا تيرطا 1 عجم ةداب لل درفأ 0 تميب زوردلا 0

 ىا اهجوز عم تاذ اذ اذا ابسنن يامل 0 ىلا را عيا

 12 اعلا + ارك تلوو ةيسوف ا

0 

 اظل ما # ماقتسإو رهتسا ظاّوأجا . 0 5
 مازادك لحي 1 ص د رالا

 اهلا عج

 ةيف عاجو . ةتعاخ 00 8 0 اري ةنتاعو

 .ةفخكا 7 أهرسح قا - اع ةنلرغ مال

 ربا سرا تس
 ال 1 ىلع 5 77 ناك اعاج عج

 0 د لذ ةأرملا تا هج 0 لا
 ل اب

 وإلا ا ةيسق ا كو اراق يف

 علاجا 7 هي كل

 ل تقفأو

 0-0 00 ثلا دنع

 .ءاحلا ليافلاورفاسلا
 انا نادم 1 انيلو تاكمو

 اج ابانم نييع رب
 ةرفاع هيل ةعلا تت ها لاقي عل

 [ىا هانسا ىلع امش مضتتال 0 عاجلا ١ يا ةليلق

 | هماوم ةعلجملا * ايلا ليلنلاوةجرف ودهب لازب ال ىذلا |
 |ةرالف لافي. 0 كيف ةملحل او علما |

 ل هبأب ف ةتاوخ

 يشأ عاج

 أ اا ل ق ةعأ ادا

 ايضنت ال يذلا علجالا # 4ع 1 ةيس غل ذا 5 ىتلا

 جرف ودبي 1 1 يذلا و هنانسأ : ماتش

 ظ طسبنإو دعماو عيجضا ابابعلجا بعاجا -بعلج

 1 ملا ب :اعلكإو بعل دا ويفلا ين دجو رأكو بهذو

 ْ جوه ٌِك لاط عب لب 000 ندو٠ .ريرشلا يفاجا ءايعلجاو 4

 ا ةابعاتلا *«ردبلا ديدح نيعلا كل لجرو ٠ قفرخو

 يتلا ةمرطإو يش 00 ةديدشلا 0 ىبلجلا ثوم

 7 ثلج + ةنأنيلجم

 ش؛ 2 نمو٠ يضاملا

 ةعرص اًنالفو.برها يف يما ةدهاج لجراا دملج
 | اهيرص دنا اذانعلجا لجرلا دعا د اًهِيرَص هدو

 يسعتنلا لاق. ديدغلا لها دعالجا

 | دءالج أ ع أذ

 ادراف الا فايضالاب عرب ل

 ال قوص
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 |اخا با اربص نم دواجلا اخا ناف ربصا رعاشلا لولا
 ةدالجلا أ

 ديفا كلا تدراخا
 | + حدالج َج ليوطلا 0 2 حداج ْ

 . ةديدغلا ةباصلا قودلا نم ةحَدتَيلا * خولا ليفذلا|

 كالا ا
 ءاملاب 0 فيرحت ميلا, مدالْجلا - مداج

 لاطل |ءللاو . ةءرسلا عم مادريسلا 0 ذواجاو .ريسلا

 ذّولِجا دق ليللا ن تأ عونا ٌئربر ا لوق ةنمو. ديما

 ردصم ةخ لص كن ا تقو 0 رطأ'[ ذّولِحأو

 00 م هيف وأولا لبق ام ا نا لعنلا انه

 دحال اك لصولا ةزمم ةئتفملا سداصلل يب

 ا واولا براري كلذ وكر رارعشفالاو ْ
 كي اولدباف اهلبق امرسكعم بلقلا نع اهديدشتإ
 ةبسانلل نب 0 دنع ٌةيض و ةزؤلل مكعب دنع ف ةرسكلا ا

 نر علا مداخو بهارلإو عناصلا ٌيِذالحا * واول

 ىعالا رافلا ذا + ٌيِذالِج ج ظياغلا ديدغلا لبالا ْ
 اسلاك وظنل ريغ نم ذجانم جاّضرا داذكاب فّرعيوأ |

 ع اطعاا ند برغل أ ص ناذاج 2 ةظللعلا ضرك نم ١

 لة هدبع نب ةيتلعلاق .ئذاجلا 6 لبالا نمآ |
 ا

 ايار اب قال لك
 و لوقا | نانأك ةيِذاج ْ

 ديدشلا ظيلغلا ذولا[

 اَرلَج هزل تينلا رج ]
 اول

 | وصنعت ذأ يلا َّى

 ال 2 ةلتفو “

0 

 ١ ضرالا 2 00 ريعبلا 50 ةمز معلا وراعو نك ١

 1 باوصلا وأ و د و راو 0 5 5 ُ

 5 ُِ قر 0 اج 3 2 كه تهد 2 راج |

 يو ضمالاو هيثلا !جو ٠ لصنلا غل خلب ىتح سوقلا| َ

 ١ لانلاب |ب انا دا عرسأو . ىكم اذاَو 1 ا ذّواجا لاو

 | ةعطقلا ةءاناما *« ةظيلغلا ضرالا هانا < ةأرملا عجأ

 يزال * نانلج ع 0 2 موف 0 هده ٠ ةحارأ ك2 نال أ

 ا ةيزاجلا »ع ايذاج ابرق نيرفتل زجارلا لاق . يذاللا
١ 
 ىويع |

 ساج

 ظ *راهكريغتر دلل لج 000 ضرلا
 | يمال املا فرط ىف دو نمل علل رآلولا
 رم ريال .زئالج 9 سوقلا نم عضوم لك ىلع كد 2

 || راج + ةروكذملا ةبقعلل زاللا ثنؤم ة :رالبملا  ةريصقلا

 | دفلا طردلا فرط ىف دودسلا ةسئااوراك ردصم
 | ةراتسلا لسا ىةرياجسلااةللس او طرقا رسب

 ةيفعو ي

 | باوصلا وا ةبلصلا ضرالا ةازأجلا + طوسلا ضيقمو
 |قدنبلاو عاهشل | نضل | روأوملا + ةيبجملا

 اة ايا لال ولا ردو ترا
 ارورؤتلاو ا طرشلازإو :اواتحلا *رابكلا ربونصلا ٌتحوه |.

 دنع زاولجلاو . وريمأ يدي نيب هتزولجل كلذب ليف

 | ج سابلا بحاص هل لاي يذلا وا يضانثا نيما ةيقنلا
 ا انرللا ىةناوهو رواج دصق ةزوأجا + ةزوالج | ب

 | يأرلاو لهلا زولجم تالف لاق مشار ولبْما * + ءيجلاو

 | يأ ربمالا يدي هدا زوأج 0 0 * ىأ ا

 ْ رقي يذلاوه نيدكملا نأ ل يفو . هئيجمو هباهذ يف فخ

 ظ دجاسملا ُِ ةباوصل ا لئاضف | ن

 | ةعجشل | نموه وا دعق اساَعَو اسولج ساجي سلج
 | اميطضم ناك لاي ىا.١مايقلا نم 00 دولا ١

 ارا يرهوأ نعو.دعتف ا

 | ربرج لوق ةنمو .اَنخ ىلا اذا لجرلا سّلَج 0 اني. جتا
 | قدزرتل اب بّقلملا يملا بلاغ نب ماه وشب ثول

 اهسأك ةهافسلاو قدزرفلل لذ
 سلجاف كترما ام كرات تنك نا

 ا رتكلا ل1 تامل لاقوذ دع كا تعا
 | مع اهظالغل اسأج دجن دالب تيس مث ةظيافلا ضرالا

 و يس دس اح جزل ست هو ومو وح ب بحس محم /

 2 ور جبتي ويصح كوم صو يحج جب م سس تسسلم ١

. 

 | ةسلجإو ةسْلَج* 7 مث ضرالا كلا ىلع سولبل لوتس |
 .سولجا ا

 ا هد ىوتسأو خ لطص دا يارع

 سلو. 0 سا ا را :سسلحع د

 1 لوقن ة 4ع ا

 3 كلئاح ةنم رْخَأت 008 6 0 يأ اصعلا

 اك احلا يف رونلا سل
 سل اجناو.: 0 ع 006 م

 ! | مس تس سمس مج جسم صيسصب مم سم
 ]| حسم سجس

 يح مس وعم حج يمس ل

 لك

 | اكو. 2 55 دلا سقف ن

 | أهلا 2 اهرواشو

 0 ا ري
 .٠
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 لحل سيسي و يس:
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 ماعطلا نم غوزجلاو . ةيافكلإو ىنغملا أَرجا نم امها ىلع ٍْ

 ام ةبرضو هكورع فذحام رعشلا نم ةوزجلاو . جيفملا َ

 لصفلإو عطقلا ةداملا هذه يف ىنعملا لصإو .رمأ|
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 ةعطنلا ةحرج كا < ناك ل اذا- حزحو زج

 تانبط تا ذ دلعلا ا + نادينا - دزج

 للان دالك ام اهنيدفارول ايف حدوتسأا
 (|نادلا هل لوقت ةم :هاعلإو ةسراف ن نادّزٍ#لاو . ل اهلا هل

 | ةلوملا نيسلاب

 رح اًرزج اهرزجي َروزجا رزج
 0 ةلارزجو: .فلخوملا عجر يا ٌدمّدض ارح زير لا |

 ْ رزجو»٠ :هتيلخ نم راش لسعلاو ١ بضل رازج رزجيو رز

 ةرزجو ةرزم <لغغل ارّرجو.٠ ةعطق مضي دقو ةرزجي ثلا
 هايج ناع 1 تارردا مطرط ارازج 10 ا

 | حاعصلا يف لاق. . تومي نا هل ناح تل ةمارص يا

 ا اص 0

 21 . اهدلجو اه

 كل ناح يا جاب جرجا م نولوتي نايتف ناكوا

 0 ا نوتوت يا نور دو ب أ لاتف توغو

 |(هل ناك وت ودا غررلا رج نيس جاقتلو

 | تيكسلا نبا لاق .اهحبذي ةاش ٌءاطعا اًنالفو .حذي نا
 | ىل ٌةعن ةنوحي ذي اروزج مهتيطعا اذا موفلا ترزجا لاقي

 ||الف معلا نم الا ةرَرجْملا نوكتالو ل اق. ةزتع وا ميك
 | ا . يذلا ريغ | ملصت اهنال ةقان مهترزجأ ل ) انثي

 | موكرت مورذتجاو لاتقلا يف مورزتو .اتاغت نداعلا
 |* اهرّرج ىنعب ةاشلا رزتجإو .اًمطِق يا عابسلل اًيزج
 *+ةأوصاب ف ذحلا قرب .رعبلا هاوس .لغلا مارص رازجا

 | .سارلاو نالجرل ماو ناكيلا ةرازحاو. راّزجلا ةف ردح زازا

 ظ لات اك ةترازج ين اهذخاي راّرحلا نال كلذب تيبس

 ير ا ياةنمع هلال كلم ذخا

 ةنغ هيلا طع نال انه يف 0 م

 | عوجر وهو ملا فالخور خل او ثدصم رجلا *ىلبخلا يف
 اورو ا دعب :ضرالا 2-0 ةجارفنأو تاك ة ىلا ءالا

 | املاو 0 : لولا ه ةينت ةنورراو : ذل ايع روع رضرا

 موكرت كا ةلك أت يذلا ملا | عابسلا ٌرَرِجو ةنيعسل |

 | . عابسلل 7 اعط مومو 0 مولتق يا عابسلا 0

1 



 ال

 هلا ة ةبصق ءايطالا 5 9 قمل هيراجو ٠ 5 يروج |

 نهد لوعفم مسأ ا ىديرولا ن نايرشلاو ا |

 كف رص لا مسالا مدنلا حالطصالا ِف 0 ءارجإلا |

 مسي ةيوبيسو٠ رص لا مسالا وه ىَرع اف نأ ا

 مس أهيف اوبكرأ لاق ,دوه ةروس يفو . يراجلاب تاكرحلا|
 تيرجا نم نيردصم اهيبف مضلاب اهاسرمو اهارجم هللا[
 ةنيفسلا ترج نم نيردصم جفلابو . اهتيسرإو ةنيفسلا |
 ات ا تفوق نامل« لفورفكتلا
 كت يا ناكلل ليقو 0
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 ثرطش نم لحأ 55 ْ

 رعاشلا لوقأ
 :ةسأو لولب م 9 يبدن 8 ظ

 ني 2 لصالا يف وهو يس راارجب نمةناف ظ

 عبرأ 4 0 تراص ىِزَج ف تاّرم تس 0 ظ

 بطرلاب لبالاو -4 هب ىننكا ءيثلاب ارجو :ىرت اك تاكمأ

 هب ترج كل اذكو. تذتكأو دا اءزج اليا 0

 5 سف ةتزجو 0 لاملاآ يس |

 فيلا ةازجإب ىرملا زج أو .ابعنقا ءللا ى ا
 ا كدع ةاش تارجإو 200 اال ةناطأ

 لبا را .لمعملا نع ماسر عل ور اخت
 أ ز كو نالف ار تاجا اذا نع بطرلاب

 ةنمو *وزمج تيبلأو ةئزاج و4

 او | تبدنو ةتبافكات كايا ا ثتينغأ ”ةأزجو ةنأزعو

 017 د 3-هل تلج فصخملا ثارجاو ةبانم

 الإ | انهو «ةانك“ 9 قارجإو .ةباغذا يعبصأ يف ”متاخلإو

 الازهر نع بوني وأ ينغي يا اذه نع ع ئزجي

 م

 11[ نكح دزرمضالاب .ةيزنجلا 0 ئزاوخاب ديوي

 مدل ايوئاغتسال وزساب“شحولا لع ةزاوجملا قاظتو
 الزج وه هاني صعبلا وك ”دصم هزل *: ملا 00

 يا ثزجو تانغ اذه يف كلل لاقي ةيانكلإو ئضعب يا ةنما ى
 ١ نادرا كفدح قبض ورعلا ذنع غركاو: ةنانك
 ا واسلام كش سيلا طعما
 ةاوجولا: ةروس سو ةزجا جن روريغ نمو نم هيلا
 اًنانا وا ائلو بلا لقا ا اعل لب قبو
 ةنال اكزج دلولا ّىس 2 هللا تأنب ادا اولاقف

 ىلع هاملعلا جالطما يف هزجملا ىلطيو . دل اولا نم ةعضإ
 يف ناسنالا د هكر كرالكلا نخب 5و اهانام ناعما ن

 رجال يذلا رجلا اهنمو : دبع ريرت ىا ةبقر برت ون

 يذلا باتكأ ابدع ءافيسالا لاترالاورذ رفا وخلا وملو

 . ةيهاملا هلع اهنمو ٠ ردحإو صخش ثيداحا ويف تعْح

 0 ىو . سآيقملا رشع سدس اهنهو٠ ضيا 0 ىو

 || نرد ةزج اهنمو .ةجردلا 0 0 اهيا ةكودلا

 ةرخ هجو ىلع يتلا ةر ءادلا ازج 6-0 |ةزج نيتسو ةياغلت

 لالا ددعلا اهنمو ا ةجرد يسار «بالرطصالا

 اهنمو .ةرشعلا نم نينثالاك هينني يارثكالا دعي يذلا
 المل كوع ا رهو رم ورخلا خا جالطصا يفهام
 أم اهنمو . ليعافتل اب هدنع ةفورعملا ءازجالا نمرعشلا
 | رفع ةسينك نيكل دحا وهو ةاغل ا حالطصا يف وه
 ظ ربذملا ف اهنا ضزربم .زالتملا دحا ىلع م ىلطب و

 تادرنملا دحا ءابطالا دنعو :هيلا فاضملإو فاضملاو
 باصن مآ دولا لع هرج نأ الا + هاو دلا أهتم ب كيما

 فالخ يئزجلا * ءزجلا ىنعب ينأتو . حترملاو ىفش
 .هب دمعي ال يذلا ليلقلا ىلع ةماعلا دنع ىلطيو لكلا |:

 0 ا هب ىنتكا ءيشلاب دا

 ما < كلي يفاكىنعمب كليهان يا لجر نم كّيزاجو .لءافمسا

 9 ض نب خاتشلا لاق. .ةعزاوج ج اجلا ثتؤم ةئزاجملا

 د 2 1 ,رآلا اذا

 يفتك ءيشل أ 5

 نع ليرلاب ئزاوج دودح

 سا

 وهما ْن 2 06 ناعم لع نعي قطنملاو 1 دنعو

 ىو ةييف ةكرشلا عوفو تو وروضت سفن عنو ثيح

 9 فاش 4 ةاجغلا دنع قفل 1 ل و ا 5

 راك تاج جردنم موهملا نوكأ همو.ةقيفحلا لكلا ةلباقيو

 ىلا ةبسنلاب ناسنال اك اًفاضا اًيئزج موهخملا كلذ ميو



 يرج
1 

 غب لاقيف . ةنم قعشا دخأمو هل لصا وه يا لمفلا| |
 هلا :لتبتوفو ...دلغف لع راج ندصللا نا انساتا ا
 لتبلا دب اع يرجي اهنا لت نال هبلع راج ريغ هنا ًاليتبت 2

 00 لمفتلا نال ل ىلع يرجع تاق لجبل ىو ْ
 ا 0 55 0 0 5 ردصمأا أ

 ىسوم هللا كو وحن يف اكل عف ردصم ْصنخخ ليعفتلاو ا

 ةبسانل لثبلا ناكم ليتبنلا ةبالا يف راعتسا امناو .اًيلكتأ|
 يأ عراضملا ىلع ٍراج لعافلا مسا لاقيو .٠ لصاوفلا
 دايما اف تانك تانكسلاو تاكَرملا يف هل *ززاوم

 نكاملا لباقي نكاتتلو برصي ةييدربخلا لبان | ظ
 مكمل يدنع وحن يف لاقبو . اهنيب نزولا يوتسيف

 اند يدنع ومن يفو لجرلا ىلع راج فصولا نا
 يف لجرلا نا يا. بالا ىلع راج فصولا نا ٌدوبا| |

 .ةبحاص وه يناثلا يف بالإو فصولا بحاص وه لوالا|
 تل يار اج ”عبنو تفج ال يا راج رع رطوقوأ|

1 

 ا

| 

 ةيراجلا + رضامحلا ىعب تابتاكملا يف يراخلا لوتسيو |

 ىلاغت هللا نم ةمعنل او ةنيفسلاو سمشل إو يراجملا نوم

 اهيرج ماودل َ

 ال ليف. ةكح وا تناك ةدبع ربنم ةيتنلا ةمداخاوأ| |

 لمتسن ةماعلاو :روجتلا فالخي اهبرج ةرتكواهت1كلذأ |
 راوجو تايراج جّنسلا رابدعا نود نم ةدبعلل ةيراجلا| |
 ةلباقم ةييةانبلا نب جريغضلل ةزاطلا لال راك َ
 ةيراجلل ضفخما نا موق هيلءو .لاجرلا نرم مالغلا ا
 د ةكردم اغلب ةراج لوقو: 0 ١ ترادلاك ا
 ىثبعالا ل اق : ةيرالا نم 0 ةوضنلا ارو كرجل |

 اهثارج لاطو تسنع دق 0 ا

 رداوزا يفو نق يف ورأت

 مايا يف كلذ شاكر اهرسكو ميج 5 | جتنب قو ا

 يأ كتئارج نه كلذ تلعفو. اهايص يا خنلاب اهتارج 0

 نيا دقو. :ديدتللاب كلتا ١ ارح ُِ غل اوفو كلجا نم ١

 نء ذوخأم ةّوشنلإو ابصلا ةيارجإو ةّيكرَلا *رر جفا[ ١
 ةلاني اموا فئاظولا نم يراجلا ةياَر او .اضيا ةيراجلا |

3 

 دامللا نم ةيتفلأو ىعفالا سنج ند ةيحاو

 يرج

 ةيأ راو. ف٠ موب نك ماعلا نم ه ئ دنجلا

 هل سيل كلو يرجح + ةل اكولإو
 له ناك ارو: ةعس هيف قو لوط وريظ قو ةلسلسلاو

 ى رجا < ةلصوحملا َه لج *روأسلاو طومرفل أب فورعملا

 30 نم يا كأَد 3 نم كلذ د تالعف :و.ةوتالأو ابصلا ٠

 ةعأ وهو ليق 1 نار كارجم كل

 كا لعتست ةماعلاو ٠ ناليسلا نم ةغل ابملا يف

 ند اببيرق وهو ٠ ةارلا نكست ميجا رسكتو ةضيطا  ي

 8 وه ىذلا 2مل كليبات ةنال ىنعملا ُِ ب اوصلا

 ةكرح ىلع 0 8 ال ظفالا 4 ةيقادسو“ نطللا

 ةل اسرأ | ةيازيكأو

 نييحلا رظع ىوس”لفع 4

 ىنعك ناير#

 0 وملاك نيعلاو ءانلا 3 ةيف ير سداصملا ا

 ٍِ رجلا د :ئ رجلا *« كلذ وو ناسا نامَم و

 ّينلا يف اك اهيف اهلبق يقل | دابا ماغدإو كي ةزملا بلقب

 لمتسي وهو .كوم ىرجم يرجي ةنال ليكولاو . ووو
 اذه دع رجلا . دحإو رظفلب ثنوملاو عممجإو دحاولل
 ياهل ٌيِرَج وه لاقي. ناضلإو ربجالاو لوسرلا
 2207 قلما ةايرج / + ةايرجأ ج نماض

 هيسرجلا دللب ةايرجإلاو رصف اب ايرجإلاو . يسر
 نا يذلا هجولاو ةداعلاو
 نامت و هن يب درج و 0 ءرجار ىلغ ىَر 78 كاتي ةعيبطلاو

 دال لا لاق

 يتيرض قو 3 رجا كلت ىلع
 احإو َكلع ا طا اجا ن

 2 تايرجاملاو ا يزل ةيزجإلاو

 قلو هيلع يرجتو

 مصمم ايوح اهيهرج وكلا 1 رمال
 . جوربلا ةرئاد سمثلا ىرجت 2 ىرح نم ن ناكم ماو

 ميلا ةمضك وَ د1 فرخ ةكرجب نييضورعلا يع

 نعابلا لوق نم .

 ٌةنَأطو هايطملا فرعت يذلا اذه

 مرا ليلاو 4 ةفرعي تيبلأو

 ج ةنم عفدنت وأ لئاوسلا هيف يرغ 57 ءابطالا دنعو

 بارعالا ل زكا رخاوأ اجلا دنع ى ىراجماو ٠ راجي

 ا( 0



0 

 غل |و دسالا عارم 0 ظ

 لآ ةلهان كانه بقارت امل
 ملهان ٌدهرجا د نيشأو

 دجوي ل ضرالاو ٠ َيقسإو للاطو دعما ربسلا ٌدهرجإو
 ذهركاو دهرا »+ تبعصو ثّدتشا ةنسلإو .ثابن اهب

 +21 ةّرجو ريسلا يف عارسالا ةدهرجا * طيشنلا راّيسلا
 ضيا كلا كج ةدهرجلا

 - سهرج طهياشا بدنا نامل :جيزناهزيف

 ديدشلا

 17 و سس مرج - مرج

 0 0 ا 0 نك

 ا تريح 9 عب

 تاحا ل اجرلا نم مهرج« ليعمسا ميف جّمزن نمعلا يف

 زوق

 تاذ تناك (ٌّيو|و) ةارجا ةبلكلا ِتَرْجَأ - ارج
 ىف ةارج اط تراص ةلقبلاو . اهّرارج اهعم ن ناكر واورج
 1 رعاشلا لاق . يرجو 1

 ةيروت ئدرح تدرح 21 ١

 بورقم ريغ اليغ نكسن ةاطبض

 لظنحلا ىتح ءيش لكر يغص ورجلأو .درجلاو ورجل
 بلكلادل 0 2 نع جا خعطبلاو نامل

 ٍرجَأ لصاو ٠ ارجو ةلارج 8 ةيْرجَأو ْرِجَأ ج دفا
 يك ا بناها قا لكفأ 0 و

 ّئ رح ريصيف ل وهجاَورَغوإ واو تلقت : اك كأي 1 بلفتل

 الاقل او ردت, النور زمللا اللا نايل والا كللاقو
 اني مطب ال هزات يو بحاص ىنعم وأ ضخ
 ذإو . ةنونم كيلا مضب يي رج ظنلاا راص ةايواولا تبلق

 نيب نانكاس ىتتل اف تّقذح ءايلا ىلع ةليفن ةمضل | تناك

 د0 ا اف راف هن كديق ضوساو هلا
 7 في ل ةحوتفم هيلا تناك ن ف . ةنّوُم ةروسكمأ
 ايداع انتلك انكم اير تيار لاقبف ةغنلا هنا

 اذه ىلع راج ردصملا أذنه رطوقو . ٍلعاف مسأ كيسراخلا كلذريغو وْلَ عمت يي لقأو وُلد عج لدأك ل قا انه

 ليتر

 يف ريباكعلا رزب ةاعو اضيا ورجإو . ارقتسال اب ةفرعاف

 مالا هيلا .ةلقحلا يداشتللو ىلع ديف كبادسلا

 مانسلا يف مرولاو تبني ام لوا رهثلاو ناديعلا سوؤر

 | قريصنلا ةقانلا ةوٌرجلاو .ورجلا تدم ورحل + قلحإو

 | برضو. رمالا ىلع ربص يا ةيوربجتا ”نالف ىنلا رطوقو

 ىرجي ماع ١يقلاقو. ةسفن ةيلغ ع قطو ىاةيورزك قلع <

 بغز ز رجأب يف | ثيدحلا يفو .ءاقنلا نمر يغصلا ةورماو
 ةيرجو انابَر ما هيسرجي و داى

 نوي قامعو
 ءينلا ىلا ىرجو» ادع < ةارجو يرجو هوخنو سرألا ىّرجو | مم

 .ًاليكو يا ابرج ةلسرا ةبرجت اًنالف الف ىّرَج »< هدصق

 . ثدحو ا يع

 ءارجإ ةوحنو 1 هسرجاو ١ يرجي ةلعج هريغو كاد

 ابرج لجرلا ىرجإو .يرجي ةلعج ةريغو سرفلاو .ةلاسا
 مل هك كيال هود اما مانا كلا

 لوتسي ام راكآو ٠ هدصق ءيشلا ىلا ىرجإو . هيلا ةبسنو

 :مومذملا رمالا يف لوعنملا فوذمم يا انكه ةارجالا

 يامل لاق
 مهو ينم ماحرالا وعطق ' م

 انزاحلا المسام ابيلاا اورخنإو
 .ما>رالا ةعيطق ىلا يا اهيلا دصنل اب مهلعف اورجا يا
 رج يف 1 دقو . ءارج تاذ 0 ةلقيلا تردجاو

 ريخ ةلكو .اهنّوتو اهرسك يا اهفرص ةللكلا ىرجإو د
 0 أراج و ميدق حالطصا وهو. ةفرصنم ريغ هكلنو 0 رمش

 ةقفاوو ها ثم دوا

 كلذو .رثعيل مصخلا 0 ةنمو.4يف ةقفاو لعلا قو. هيف

 قم اراجو. ةعم ىرح ارجو ةاراجم

 ايراجتو. هل ةرثع اهنم جتنتسمل تامّكفم ضعب هل لس ناب

 9 كرايزامت ىهرالاو نيل ةنيمز اها دل ءايزع
 أوتفاوتو تلاعب ايدج 0 ايد نمنلاو 7

 #1 ناطيغلا كريس و كلوب و اولوق
 * ناطيغلا ناسل نع نوقطنت امناكأوقطنت الو كرضحي



 نر

 لوح ةنمإلا ادسعلا ةسماتا اةياربلاو ديارج جاكلاوأأ )
 رطملاب لجعب مل نرجع باع + عجا يل وزيمارع دعت
 هلعسو يف مل تا ايف

 رك هئأم نم َجَر نقيس رش قمرا 7

 قعمو ةنز ضْفارجل اك ضيارجلا - ضمرج
 يف لصوملاب أون اك معا نم“ ْ

 بضخ ا هرج اقم دحاولا# ا 0

 مو ةقمار لال

 قهرَو دال 27 0 ةانويل اب قالخ برعم هع قرع هسوتلا هب 0

 »الا :قوف نس 9 أم قوُمْرما ** ةيسكآلا نم ٌيبرضأ

 .قوفرجلاكة برغم نوكت نأ الا برعلا مالكم ةدعاو ١
 ةي مح رباب توص ةياكح ”ولبناك توص ةباكخ وا ا ا

 ةذراملا دفنإو هفانصإو هع لاحأ

 هني اروظو اروطا ينبت 0
 ”ةلبتلج ةنم نيل احلا يف عمستف

 ةلمملا الاب كسرت نفيظتوم ازاي ان تدع للا

 نري لجرلا َنَرَج
 'لامعتسالا ةرثكنم ٌسسالمإو نالو قمح ١' عردلاو بوذلاو
 يف ةعمج كسلا نرجا < ةنيط اا

 نم نراجلا * اًنيِرَج ذذتلا لجرلا نرتجإو نيرا ١

 .نراوج ج ةنراج ىننالإو نورا نيبلا عردلاو بوذلا | ظ
 ثورماعلا ديبل لاقأ|
 رول م لكو ضب ثراوجو ظ

 الغ نيتّرنلا اهيلع و دعب

2 - 

 : هيلع نرمو ّرهالا دوعل 0

 عومجا ِق م 3 ووصللا ىلع ِ دزاع 35 نيطاأ نم + هياطنحكل |

 ا انو هريس نعم وه تلق ريغصاأ هةر هنا ليقأ/ ا

 ملك ذبل 00 ال فانلاو ميلا نا لعإو . ةيسرافلابأ

 امو . ةرلا دلو اضيا نراحإوأ
 خم ىلا هب هيب ذم 1و 3 ارا أ

 * سراد هسا نراج ٌقبرط

 هةلرنإ كيلا
 نب رمأع بقل دوعلا ن نارجو. ةرجأ رج جطاملا

 اا فاما كلانا هير ثرحلا||
 و“ ء <

 يناف را 1 ار ذح اذ 0

َ 22 1 
0 

 ةوج

 نم ار ب انسان اك ويقل ليج ورا دعانا كلذو
 اهمرض برقو هفانجي اهرذناف سءشل | يف ةعضوو نارا

 هنارجح م اا رضو 1- ”نالف ىف 5 م وق انيك

 اذا ةنارج ريعبلا ىنلا وق نم ”راعتسف رقتسإو تبث يا
 رمال اذ - ةسب امكهيايكلا هيلا: :نووو اكوا
 لالا دئوعل اب دارملإو.ددصق ناكم ىلا لصو اذا ءاصع

 نرجو ربغو الل 0 هوما ولا +!

 نار 5 جا هيف فلج < هسذلارملا عضومو يلو كلا

 ىف لااكيو ا ةيلقولا ةاجملا و ضرالا هروتلاو نازك | ةنف
 * سجرنلا نم ببرض 15 الر 0 0

 رمثلا عضومو رديبلا نيربجلا 0 كا يي أ نايرجما

 0 ةرغصم ةنير هلا 3 همن م أنو هيف - ديالا

 ![كوداجمت جار 53 نورا ا ةرآوم ةطنحلا ااهيف عابت

 ا نرخ كو نديلا نّرجلا قشمد باوبأ نم ان

 . نالو هلق نرم يذلا ظايشلا لم وخلو لؤكا يا
 نسم قو د هاو 0 ستلا ةداملا هذه ُْ ىنعملا لصأو ا

 رج اطوا يتا١ داوملا نم اهريغو مرج ةفئاط

 ف 1 + ةدئاز وولى ريثكلا ةيوملا

 بر ج يف ةابنرجا َىتَرِجِإ *< بوبلحلا
 ذ بر جيف ةنبنرجلإو درَجما

 شافر جيف شانرجلاو س فر جيف سرج

 | ثداوحلا اهيف جّردت ”ةديرج لانرجلا - لنرج
 ةيم جا اهمانكن ةمئأ اطبا ٠ ةيم ردا |

 ندع وعر اا قدا برع روم وجل كيوم
 نك-“و ٠ اهماظع روما نه ةيهارجلا 3 دكا امد

 1 مغبلج يا موقلا ةيهارج تعمسو.اهدايج ليخحل
 ا | هر 4 ل انزل اًرهاظ يا ةي هارج 2 دقو ةيالع

 كال هذه ِف ىنعملا لصاو' رد>إأو 0 ة ىف تانك ةهركلاو |

 نرج يف اك

 1 رح ل ريسلا ّق عرسا 5 رد لج را 0 ُس

5 2 : . 32 1 1 : 

 ٠ دهترجم وق عرسأ اد انه درجأ وربيع 5 شا 2 لج ل

 رعاشلا لاق

0 



1 
1 

 امسينا دهع دعب مر و

 اهمارحو اهالح َنْوَلَخ ُُح

 قّرحو مّرضنو مرح يريرما لوقو. عطفنأو لبكأ يا
 | تداراب رمرجلا بستكا مرج ىنعم لبق مدألا لع
 اًدوخأم حاص اهانعم ليقو . مرا باستكا نم جرحت

 سدا للقو .ةتراهج وا اكؤصلا وعلو ارمزجلا قم

 ةنمو ٠ مري مل نإو مرجما هيلع عدا هيلع رخو مرجا

 رعاشلا لوق

 اةكسانلا ك[دذنت
 0 5 مك روحا خرا

 ا
 م 1

 وك د مسسسلا

 00 موي وك < نبعانلا ىدحا فدع م يأ ا

 .ماّرجو مرج ج لفغل | مراص مراهملا * شتت يا ةلمسلا

 رعاشلا 58 وف ُِ 5 فلثاو

 هنأ راعنو انالومرصننو

 ”مراجو 4 هي لع ”مورجت ناثلا 1

 نبا ىونلاو قيبابلا نمل |زو ظلوا

 0 0 3 كو ع ردصم مارجاو

 ام وا مورا رمل

 طقسا موا كوكل

 قادت : هفار طا يثوريعشلإو بلا دّصقو مرج اذ اذا

 .ورمت

 |و مازولا: ةمارتلا + ئونلاو نسبابلا
 ا ف امادقر !ةنم

 0 7 ها
 برعم راحاو 0 ردصم مر ١/ د« تابن مرد 7 و مث

 || ةغلب قروز راو ١ ةديدشلا 000 7 را انا

 هيلعو ٠ مور 9 نمل ا لهأ

 ا دحأو .وريغو 7 و4 ٍِ مسجلا مرج أو ع

 هيتس - بكوكلا مرج ىت 1 0 2 ١ةكلنلا

 ٠ 1 ١
 قاحإو نوللا ضيا 7 أو .مرجو مورج عل ترا

 "2 ا هريعو تيعنلا نبا 0110 ةتراهج و ا توصلاأو

 0 ياض ع 8

 مارجأ ج بدلا مجإو ام خت ىلا و ١ ثوصاا

 رد

 ٌمّرِجالَو ؟طيشلا او أطخمإو7 0 مرج مورجو

 موقب ؛ ةفاغلا ثعلو | لق متاح 5

 مْرجالو مرح مرج أذ ن نعبالوا مع 0

 ص وأ دب ال ي اربشألا 0 0 مرج و مرج الو

 نأ ال الو 0

 ا كل

 ص

 ىلا لوح ىتح هل اهتسا راك مث ةلصا انهاؤا هاا وا

 .تاعفدل 'مرجال لاق 9 مالل اب باكَت كلاذل دلو سلا

 * اعف" اعطق لق ةناكف 7 ايم درع ار
 3 ا |

 رجا ى

5 

 للا نومرتجحي نبذلا م ويلا. تمرض أ تيكا راب

 ميلا د . ةنومرصي هسا

 رفع قون 0 نولع
 برت ةنكو | لخن و مر

 ادالخ دالبلاب 15 مور ١ ها رسكف فم ةمرجم او

 | ووضال رمق اوابوذا او د اربطملا ع ريا «دورصلا
 لاو .مارج ج مارجالا ةهظع يا *عرج "ةلِج لاقُيو
 ةيظعل إو بنذلاو بنذلاو ةيان ملي لبالا
 !نورالفوكدلو رخك انضيل ةعرجإو“ عرج ٍِج ا

 ل0 نعرخيولا اع سك اةر دا قو

 أ سأر ف ضهاأن ةيرج

 اهلا ماظمل 0
 ١ اي داكوشتلا ودي اولي هتعلا) ذاع انغبا يرو

 نانولو يارلا عاتمو ا همي مارجالا * ةدلوم شو رفل

 كلذلا يف ينل ماسجالا يةيكلفلا ما ارجألاو كالا
 كالا ع أميف أم عم سلا زجل 53 0

 7 ميظعلا مورو” مات يأ "مرت لوحو .رفاكلإو

 كا رن اوبل ايبا كي وتر تنال داب لوشن ئاشفلاو

 ديرهتل او عطقلا ةداملا هذه يف ىنعملا

 تابن جراما
 ىلا ةضعل عمتجأو ضبفنا 1 هرج لج را 0

 ٠بهذ ليللإو طقس مهلعز هرجت * ّرفو 000 3

 ىلا: ه4ضعل عقجأو صم | اًرامرجا لجرأ ا

 تغدأاف انا رج اركجا ا بهذ 3 الو ٠ ضعب

 النت رتاج وهو ىك ١ يا 9 | طوق يف اك ملا يف نودلا

 ماعلا زمرجإو .اط ةيلاتلا ميللاب ةلصتملا ةنكاسلا نونلا يف
 ا | تاس مزن - د 0 ازازهرجا

 || بس ذلا دال اوأ ن 3 ا ا كما 0 ريعص ص وج



 لرج

 ٠ نيب : 1 رأ ريغ نم ريعبلا كس ننام ةداج عطق ند أ

 .رسكف تن ةفرج باوصلا وا ةفلتفع يا ةفرَج ٌضراوأ|

 3 : -- زبخلا نمو ٠ لمرلا نم لبحلا ةفرجلإو 1
 فير هزت ىلع عم سلا اة نال عطقت نا ناأ|

 ميلظلاو - فرجا: قافالا سباي وا ظايحلا سنا
 نم فّرجتلا * لفازجلا :لينلاو عيرشسلا تروذدلا] |
 يأ د 35 15 و. ةنمم تاه نيدو ةقذال شابكلا|

 ال هكدا لاجرلا نى م فزت 7 طضم ًاليزهأ |

 ور ةيسكملا ةفّرجل او.ةلام يفبالو اريح بسكيأ

 تحث ةمزهللاب مدد 00 مسو هيسذلا لبالا نم أ

 نوكيف فش كري م لتفبف ةداج رغقي نإ ناك .نذالا| :

 ريعبلا دنسج نم :ةدلط عطقت ن داو ق 01 ةناك اًيساجأ

 فحل ألا 3 . نيت !نوا زيغالما دانا ظ

 فاظنتسالا ةداملا هذه يف ىنعملا لصاو . خنلاو مضل بأ
 فرغلاوأ|

 .عطعلا ماارإ رجلا -زفرج
 ةلكأ نوفلاو:“ ةفرجو ةعرص 00 ةلكرج

 منال لكم ديدشلا ملا لجرلا سفارألل + اًديدشأ |
 نيس قار 7 سافرجملا * روصملا دسالاوأ|

 سارا لاجرلا ١

 ظملا وأ لاجرلا نم ميظعلا شفارجلا -شفرج

 مخول ليقثلا ضفا رجلا - ضفرج

 هلع اموت ليرملا هز اجضلااع هر يمئاوظبلا قرح ا
 ميلظلا قَرول 1 * ةنم يش ىا رم ةقارجأا|

 | لرجا * ظاغو بلص ال - لّرَك ناكملا َلِرَج ا

 0 طلو 5 0 ظياخلا باماا تأ ا
 يملا ريرجأ| ّْ

 ئدللاد ص  نافد بفراشم اهم لكن 5 ٠

 | موف خاشع أ

 00 96 ةناو . شفا رن ا ١ نمشفن 0 306 ُ

 || ةنم تذخا اذ . ريس د يقلاق٠ اهّرج

 نلف يلاولاو.ة درج لغعلا نعرف مرج .تملج لش

 ا 00 6-0 !* ليوان لا 6 ا

 ئرماعلا ةعبر 0 كيل لوف ةنمو ٠ و ىفضننأ

١ 

02 

 ل ارجالا لقانم قافرلا مرض

 *لوارج تاذ يا ةلرج ضرإو . لَرلا ةدحاو ةلّرجلا
 131 اف واخ رار زاك احل ذب ضرالا لوزا

 ج رذعجي قاحلالل واولاو ٠ ل نا قاطا ام ىلا أهنم
 رعاشلا يسبعلا سوا نب ةّميطحلا بنل لَوُرَجَو:لوارج

 * ةراجلا تاذ ضرالا لوّرلاو . ءاجعل اب سوهشملا
 . يصالا نعرمحا غيص ل ايروملا ** لوَرجلا ةلورجل
 ىشعالا ا ؟ هير بفذلا لايرجو

 هيي جل ور اك حج اذا

 ضئالذلاراصبلا لارج داهزقلا»
 رهحا نول نم صلخ امو رفصعلا ةفالس ضبا ل ايرجلأو

 ل اقيو .ةدوجلا يف فالسلا نود وهو رف إو وريخو

 يطا م ا بروف هنا ونزل راسا 3 ازَج
 اع غسناف ءاضيب انيبوادار توا فوقتسا ل

 ىلا ةلايرجملا + اط ناكيذلا ١
 او . هريغو رمحأ بن ا

 صلخ امو امنول وار
 | ظاغلا ةّداملا هذه يف ىنعملا لصإ

 ةئ 0

 امزح لفللا مَرَجو . ةعطق اًمْرَج ةمرج ةمرج
 نالفو . ةصرخ 21 ادي لفل ةمراع اق اًرِجو

 روتمرج الو ةدئاملا ةروس يف ُن 1 ةلمح 0 بنذأ

 هلهال مَرَجو. كتبسكي ال ليقو و تاما ى
 | ةاغلا مرَجو . ةيانج ىتَج ةيرج 7 ا 52201

 هرج جمر مرجو: 0 هم 0 4عروح 2 نا انكب 5

 هانم رجو ٠ ةعطق هم هروح ان لحنا 5 لكاي 0

 ا 00 هليسدو مرا يو لولا دي

 | هب مدلاو:افص ةنولو . ةتوص انصو اًنمالن مرج 1

 أ لخاو ا بتفا نالف مراجأو . فج مهلاو مهيلعو . قص |
 1001 85 بهذ لبللا مرو . تيما ةمرص



 دعوتلا اع اب لكك هاط مولا وا كلتا مق سارق

 تبنلا ةبيطلا ةل رادو اوذ لبهلا عراد
 لمرلا/لكاشت ةنؤركلا كلذ 'لضرالا ىابانغ ةتوعد الا
 هر طالع اهنديكنكلا ا ||

 أو عرج ج لاو ةعْرجملا * ةراج ظ

 - هيف جرخ ةعّرجملا موي 0 برق عضومأ
 1 رجا ةعّر

 كارما او مدق دقو صاعلا نب ديعس ىلا ةف ةوكلا |

 رقاف نامثع |ول 5 ّيرعشالا ىسوم ابا | اوادو ةودرف

 مسالا حفل اوترضل اب وا ٠ هنم ةوسحما املا نم ةقلشم ةعّرجلإو |
 21١ عرج جول 1 ا ّ؟ را ال عرج ا

 ان لا ا وا و ء ار ةاع ردا ظ

 نقلا ةعير توا نقدم ةوحل نلف تلقا لك اج ١
 اع ةيانك يو . اجن مث فلتلا لع فرشا يا اهئآعيرجب وا |
 .ةنم ابيرق وا هيف يف تراص ةسفن نا يا حور نم يف ْ

 جوج ناتو نقلا نم جرخجيام ردا وه هلك !لاق ظ

 جةاعرج | عّرجألا د١ نّمذلا ير اهكاق لفات ىلعأ ظ

 نود ءامسالا ذخأم ذوخأ.م هنال معإا عج حاب اكعر اج
 عرشلو» اهوغو لمانإو عباصا ىرجم يرض هت تافصلا |

 َج تالا هيسورب ام اهيف سيل يف 1ٍ قونلا نمأ

 راجت سايفلاو اًدوذش ءايلا ةدايزب عيراجتأ

 هذه يف ىنعملا لصإو . عربا وذ لبا عّيرجللاو .عضرمأ
 زارفالاو عاطتقالا ةّداملا|

 لجرلا عرج # ادهن ارت ةيره 21 تعود |
 ديدشلاو ظيلغلإو يفالا بحرا * عرصنا اًبايعرجا| ظ
 * هاملل عرجلا ديدغلا تشل بوعرجلا ** مالا نأ

 يقاوما بيعر :

 طظيلغلا لييعرجلا

 بازل قيللا كليكست سلوا دا ركش تاز لطرح نإ |

 نيخنلا |
 |٠ هذخاوا وكوب بهذ ةفّرَجو اَكْرَج ةفرجي ةفَرَج

 : اريك انها |

 | هب ةاوتلاو عيجإو ةعرجلا عججو عرج ردصم عرجلا|

 دل عر اولا فرجا دع 2ك الشال

 '00 اقنوكو ٠ فارج ليس ةباصا ناكلاو .فرح

 أ رعاشلا هاج ةفرج 0

 1 يتفرج ثداوحلا ن 5-1 ناف

 دايز ين 66 كا 71 راف

 الع ُهِف رج ىنعم تبطلا ف 7 50١ فّرِج ىنعك ف راجأو ب

 مونلا ل 2 فرت ماعلا توملاو لحاف مسأ فرالا| ةن

 01 لافو- وتلا فزتعا ةتلباوا ةكشوأ قوعاطلإو
 7 ل نب , نامز 5 ناك هر وعاط فرالا حاصل أ نإ

 ةفازعإو مهل أو 1 هشملاو فرحا ديدشلا فوراجلا |.

 0” را ةفوراجلا

 . ولك ماعطلا ىلع تاي يحذلا اذِح لوكالاووإ اجيرلا ند

 8 فار 0 . عليم فارج > لقاح اف ريرج : اق

 ٍبرضل لاقيو فاح يا فارج 0 . طيشنلا ةّمعل |

 زجارلا لاق .رسكلاو مضل اب فارج ليكلا نم

 نقلا انارحا ءادع 1-9

 لبهالا ا رة نع

 || ريثي هيسذلا فارهلاب دحاو قلَط ىلع ىرج 0 يأ

 فارما ماو. ةريثكلإو فرجلا ديدشلا فاما *رابغلا

 | نر لاملاو فرج ردصم فرجا * سرتلاو ولدلا
 هه. م ع

 فرج نوعو.ةفتلملا ًالكلإو بصالاو قطانلاو تماصلا

 ' طال نيم ضيا فرم أو : فادخم ىأ كفّرَح دق وا عمج عضارك

 | نم همس خلاب فئرجلإو حامصلا يف لاق . ينافالا سبايو
 |١١ عطقت فنالا يف ةمرقلا ةلزنمب ذختل | يف هو لبالا تاس
 || نطاب فرجلاو . فنالا يف عيجت اك ذخغلا يف عيجتو ةدلج

 فرجلإو .ثضيو ليلا هذخايال يذلا ناككإو قدغلا
 ١ ةيلك ات كولا ةتفوحت اموت نيلمالا ليج ضرع

 .فارجأ ج راه فرج ىلع ينيب رالف لما ةنمو-ضرالا

 انلإو فرخملا فيلو
 | ةروس يف ةنمو .ةنم ضعي رةعاس لكطقسي ةناف ةاملا ةلكأ | بن

 ما ٌربخ ناوضرو هلل ل ير ىلع ةنامن نس ا

 رجح لغم ةفرج 6 راه فرج انش ىلع ةايناتلا ن 7

 1 اكيادح رت اوا دسجلا وا ذخغل | يف ةمس ةفرحلا ةرجخو

 | يذلا رهلا ةيشاح يف يذلا فر



 كي

 ١١ ذفانلا م ردا لج 07 ل 0 قع . ف شي رمل

 دنعو.ر 1 0ع ا 0 ا ان ١

 قولو ضير ل ع ةيودالا نعد غون ءابطالا

 7 55 اًبيطو اولحو ١ 0 رم نوكي نوهتخا نا 0 تاو شا

 ةراو 2 درعم ةئارلا ب دلما اينع الل: نوكيا قر

 0 لج لعلا 0 رح ا*ماعطلا - هأن د عَ 0

 م 0 ا حد ل 3 ه4 مسل | لا نها

 . ةيئطملاك لءاف مسا امال ردكلاب ةشئرجلا س

 يا شور يف نِرع ا بنش

 ٠ | زارفالا ةداملا هذه يف ىنعملا لصإو
 لا طسوا 8 1
 ١ هين طسوا 3 يف

 عفدلاوأ
 . لمدنا مث ضره :ؤ وا له ةبشرج لجرلا بشرج ا

 و 2 نيسفا 1 مرا ع 5 0 أر اأو أ

 ريصتلا ١

 ىا ليخاو 0 ٠ ميظعلا ةعشرجلاو عشرولا ا

 أظعلا ةيدوالا عشارجملا * نيبنجلا فتن دصلا مب اظملا | ا
 ظالغلا راغصلا لابجاو فاوجنالا ||

 بشرجك ضرملا دعب لمدنا ةمشرج لجرلا مثرح

 ةهجو هركو|
 رمل[ ]علا يياوتلا تاجرجا
 قليخت ا برغملا يف لاقو جربلا نضر

 يف بكري ءأم ىر# + ليقو جربلا ليقف هيف فلدخا دقوأ | 0

 طئاتا ا

 4 يدشغلا لهإو مح أو م

 : 09 1 ا ولا
 ضرحي وه ل ةيو٠ ةثنخ اض 0

1 

 | ةيلسفشن !

 هيرب ةضرجا 2 صو نزح-و " ىلع يا ةعلشبأا 0

 نلببلا رغشلاو ديدغلاا ظيلغلا ضئارخلا * ةصغأ|
 هياينأب م كنلا كب كش لوكأ يا ضُئار# < 0 دسالاوأ

 .ضئرو عملا * ضن ارجملا ضر ” مرا ثللأ

 ضاردملا د موغملا ضارجلا الع 4 ةيضض 7 ىأ ة ةضئَرج علو

 2| ثوم ة ةضْنر

 0 نار د ىنعك؟ 0 طك 2 ار هةيرب ضرجو ٠ يضفي 0

0 

 أ اهدالو ظ هش طللا قولا 0 0 ضئئارجملا

 سد.صمو ٠ هب ٌضضْعِل 1 ملا وأ اعظم تون 0

 | ظيلغلا ضورجملا »< ضئارجملا ضاورجلا ** ضرتج

 |* ضاورجلإو ضير ضايّر رولا * نرطللا ريكلا ني

 اصح ١ يذلا قب لا ضو ا

 | .٠ ضررقلا نود ضيرججلا لاح لكلا ه4امو٠ نكصعلاو ان

 | نشوجم هل اق. 00 قئاع ةنود قوعي رمال ناحل ا

 د رعفلا ناو م ةوبأ ةعنم نايح ةالكلا كفنق نإ

 | كالطا ىلع فرحا دقو 40 و ار ضرمهو هدص

 | كود ضبرج ا لاح لاقف تيبحا اب ىطنا لاقو

 تيه وشلا ود صصقلاو ”غلا لاح يا. ضي 0
 و مصر نا 586 ةلاق نم هلو ليسو باغ ع

 ّى امرا م هيلث 4 نرعأ لق ناعنلا كللملا

 ْ ندا د نان :راعنلا هذم تل كللذ اننا ةق

 | غلا نع هب يك اهروا4

 | هةنع برضب

 أضيأ سضيرجلاو: :ضيرفلا نود ضيرجلال احل اقفورعش
 | رح 3 رغم يا اضيرزج الف تام اخ ٠ مومن ويعمل

 | ضارجملاو مضرجلاو ٠ رلازه طقاسلا خشلا مرا
 منغلا نم نيمسلا ريكلاو لوكآلا ٌمضْرِحلا *+ لوكالا | م

 طرا # هب صخ اًطَرَج طرح راعطلاب طرج
 | الجون اج اهب ل ىليرلملا لطول 0 معلا
 ليوط

 .ةعلب اًدَرَج هعرجب ةءرجو اًعْرَج ةعرجي هللا عرج
 .اًءرجم تناك ة قانلا تعيرجا * فلا ةغل معمصالا ركنأو

 اذكرو كلل ةعرخ ةابأ هاه تاب سا نو

 يف لمتسي دقو . هرك ىلع هقلح يف بارغلا قارإو . زاجم
 يا ظيغلا صصخ ةعّرج لافيو. هر ؟ ىلع نكي لام

 دوغلا عرتجاو د اذ تاكل ايلا
 ثو ةعّرجت ملا ع رج ا ةعلب كاملا عّرجتو لا

 38 هيل“ 0 دملج قلتو ميهربأ ةروس

 ةزمل ١ لدبتف أَرَغ فنعم عرب لوقت ماعلاو . هعرج
 .[* ةياغلا يف ٌفيرظ يا لسع ةعرج وه نولوقيو .انيع

 نيرم



 سرك

 ا |*ُسَرَج ايف ةقفر ةكيلملا بصصت ال ثيدححلا قو: را 1 سايقلا وهو. 00 1 انباع اور 8 0

 سّرجلا * سئئارج ج ليللاب غلا نم قّرسي ام ةسيركلا | لعافلا ىنعمب تناك اذا لو نزو ىلع يلا ةفصلا|
 ”1 يدل ينو. وجاك سومإل اب اوضح و .بكجلا | اهب :فوضوللاركذ عم ثنوملاو ركذملا اه يوتسيأ

 هوما لصاو :ابوكزلل ةداتعم ة ةبّرجت يا ةسكرعم ”ةفان لوقتف س ابتلالل اًمفدركتي ل ]ذا ادري قّرفيو تب تيار ظ

 ظ نم نوهت و | ثتوصلا ةداملا هذه تدرأ اذا رورو لاجرلا تدرا اذا زورج اندنع |

 | تيفلاب مثرج باوصلا وا.رظنلا ّدحا سرج يا زاربم ةزافم لاقي ٠ ةبدجلا ضرالا زارجلا »« ةآرالإ
 باوصلا وا قاعزلا لاو ماسرإلا رماسروملا 6 ةيجمملا | ةنكمالا نم زورجماو . ةكوهتملا قونلا نم زرجماو .ةبدجمأ
 فاعزلا مشرواو زوروا 00 مةبصا م اداب نكح | تبني الل 9 ْ

 .ايطب اودع ادع اًشْرَج شرحي لجرلا شرج | زورجم ٌناكم لاقي اكةزور# ضرا لاقب .زورجلا نوم |
 ىا ةطنحإو .سلميل ةكلد دلجلاو .ةرغقو هكح <يشلاو| 2 لاصتتسالاو عطقلا ةّداملا هذه يف ىنعملا لصاوأ
 راثا فتح طشملاب ةكح ةسارو . اهقد معني ل اهريغ سيايلار انْ زبخا مزروكإو رجلا ظ

 ةيثلاو ٠ حرتجاك بس 5 ةهلراج هل كيرلا اك ةتيريه ةيرا يثلاو .مل انتا س جنس رج لجرلا سرج

 اح بات فانقرخلا لجرلا ىئارجاو + ةيلتخا | (هقاماو يروون ترص تسع لالا( وجاب ناحل
 1 طال تّأرجإو واولاب ٌنشّوَرِجا 8 ل ازه .. راسنإلا سرج 2م م تاص لو ا

 لاك داش رغنلاب ةحأرجم يه تن امو اهنوطب تالنا 6 ادي ا ةئاعح يأ 1ك رول هك رجو

 فناجاو لعاف مسأ ش :راجلا د *# داصلا 2 ع وهف ما ويف ريوشاو اطل عمس مم موثلاب سرح 5 يا اولا كو

 .شر اًرِج جشراجملا ثوم ةشراجلا «نشاكت 6-2 لغلاف مدن 4 مسالأو. ةلاحلا ئ متعرج لوفن هال «مضتإبتو

 ةلالعتلا كروم شرخ اما لخ نشروا قلطنا ةماعلإو | * ةيستكا لاملا نسرتجاو' كت كويل نكت صولا
 رمح يا يقرر اجل د« صيكلاو 1 ٠ نسراوج 2 اندلع 24 تاع نا مفي 8 ةسراجلا

 ديلا ج ع شوراجلا »# ةليلا فانصا نموهو لوصالا يسرك لكلا لور[ هلل | ضيا سراولاو ْ

 + شيرإوج ج ةدّآوم اهوحنو ةقولسملا ةطنحا اهب قشور ١ ا ىزدخلا نع درعا امارخا وا ةيشر واجلا|

 * ةئجلا رزخ يا ١ شئارج لجر لاقي . غلا نت ارجل اذا وا .رسكتو ةنم حلا وأ توصلاو سرج سدصم
 +ةمقدام ذهل اذا شؤرجلا+ ُبسحلا نم طقسام ةشارت كلا ااذاو اي هل تعمس ام ليقف 2 3 تسلا ن 9 درفأ

 اذا اهدلج نم ةيحلا جورخ توصو سدصم وجا ا اًميح هل تعمس أم ليقف ةلكاشلل ركن ىلا 4 ةمدقل

 رج ااطو ةيبلا ترم لاقي ٠ نضع .اهقجب تكح توص تعمت اذأ ريطلا سرج تعمس لاقيو . سرج
 || . هلت ىلا كلوا نيب ام يا ليللا نم شرج دعب ةتيتإو | سرج نوعمسيف ثيدحلا يف 2ْ .ةلكات ءيش . ىلع اهريقانم

 شنروملاو شرجلاو .ةنم رخآب يا ليلا نم شرحي ةانإو | .ءيثلا نم ةفئاطلا ضبا سْرجماو :سارجأ ج نجلا زيط
 ||| ىثرملا + شرا ننعم ليللا نم شرلاو شّرحلاو | سولو . ةنم ةفئاط يا ليللا نم ٌسْرَج ضم لافي
 أ |ةنمو . سفنلا مركي ا ىشرجلا مركتالف لاقي . سفتلا 0 نموه ل انين لصالاو واع لع كوضلا
 رعاشلا لوق افي احلا وأ ديدحا نم تفوت "مسد ىو

 مل عا مسالا[ كلرابم 0 2 تاوصيق وكيرت كنع ”ةعرقل قدم هفوج

 البلا تايرش 0 3-3 يمك اط عميس تحس ا 8 لا تاذو

 ان



 3 درج

 ”موقلا زراجتو بابسسلا هيشن ةبكافم ةهكانف اًرارجو ةْرَراجل| نشجو ماع اذه وا جراخلا ىلا كت ةنازنلل نم ةقبلت

 0 * ل.«نلإو لوقلاب ا ٍدح>او لك اوماشت بربع رار لا ثوم ةراّرملا + برا را غر رارجأ ا

 هرج رماو وز اج ٌثيرفو لجر لاقي لاعسلا ديدشلا | ةرثكو اهرثكل ريسلا ةليفث ةرارج ٌةبيتكو . اهبنذ ٌثِغَأ

 دوههلا ةلكات ال سلما كليوط كيس روما * اهدانعأا

 زارتما * زرإوج ج عاق وا لير اهننتكي ةظيلغ ةسبايإ يف 0 "نسكب 00 رصوصف ِهياع سيلا

 | م دعاق نا.ناك ظعب مهل قرو ال ةءرقل اكربظي تابن | ّيَرجلا لكأ نع لس هنا سابع نبا ثيدح يفو ةياهلا

 ا 0 هاج قمرقت مادايلا اوت ودعوة وزب هلي اطل ون خون وهو ا رح خوثوه امنا | لاقفأ

 تدلع ظلاع نرجذرف لج او د عقتي الو كرب الو | ةنومسإ ةماعلا نضعبو يامزام ة .ةيسر ذل اب ىسيو ةيعا]

 نارا ةيرض لاثي عوطقلا يضاملا فيسلا زارئماو | افلا لاقي . ةلصوتحلا ا بروما < تالا كلمسأ

 يدلل لازم ةللو ناره وبما اقياذفو لوعق روج * هتاصوح يف يأ ِهتَيُرِح يفو هنيٌرِج نأ
 مو 6

 زارت ل شيس 3 3 3 يدئرفك 0 دايثلا نع تت 1 0 سرفو.٠ د نمأ

| 

 أ
| 
1 

 هيلأ ةزراج ُضرإو . زراجلا ثن ع 0 ةزراجلا * رفاع ِى لسع

 رئاربلل دع نييلا هل لوح ديرب ١/ # ةلعقم دور 5 ارماو .رعفلا ةديعب رورجأ

 لكألو | تبنت اليا زرج ضرإو .زرجردصم زْرَجلا | لجرلا يس هبو مامزلإو ةبادلل رانعلا ةلزنجريعبلل لي

 ظ ضرا لااقيو .زارج وارجع 0 اميصي مل وا عطق وا اهتابن | هللا دبغ نب ريرج اوعزان 0-0 ثيدحلا يفو اًريِرَجأ

 ةقانرطوق دح ىلع ٌزارجأ نوضرأ لاقي امك زارجأ 0 يا ربرّلاو ريرج نيب اولخ يتلا لاقف ةمامز

 عم ةغيصلا هذه يف كي 0 ام رو ةايخأ ج ج ةبانجلإو كدلابذب رجلا # ة و جانا

 اهب فوصومل 00 قف ةدرغم يف لبق درفأ درغملا 7 2 كللجا نم يأ كتريرج ن نم كلذ تلغفإ 1 ْ

 5 جاب صاغ ة ةزمأ | نأ لاعفأ نزو نال 'عمج لب ليقو رجا يوكذو اهب قبورانلاب ؛ وشف 3 نيطلا نم حئافصأ |

 ينل ةرثكلا ل مسا نال درفملا اهب فصُو انإو | فارطا هيلع عضوت زئاجما رو .نحلاو سنالا ناّرَج وأ

 : او ظنت ةردان لاح لكىلع يو : عملا نومضم يف روديل بال ودلا هب قوطي .ظيلغ طبخ داو ضراوعلا ||

 هيلا واج ورا ننذاكقلت# ثساباز نيلاو.اهيلع ساقي كلذب تيس اهجّرش وا ءامملا باب ةّر 7 هتطسإوب| |
 2 ا
 زك ب ردم ,ةضف وا دي دح نم دوع 01 00 َج كَردت خل 25 مو ةقيفكلا ف يي ثو٠ ا رثأك اهمال ا

١ 

 :زرج ج ضراك زج ضر! . ةزرجو زارجأ جسرا أ 2000 ةعقب ةناك ىَريف امض رشدي ا اناا ع ا

 ةبدجلا ةنسلا زوج و ٠ | مسج يي ١ اها ل ل تّوط 5 ابيمسو ةنابنلا بردو يطال برد اهيمسن ةماعلاو أ ْ ١

 ج لجل ربظ ملبو ةطسو وا نراسنالا ردصو مسجلإو | ددعو رجلا نملوعفمر ورجلاو. ةيبيلحلا ىيرطلاب رخال | ا
 ضرالا نم زرجإو كر ىنعمب وح را 8 هذه ة ىنعملا لضاو حلا لع اعديلع لخدامةانلا)

 عاملا قوسن ا او : 0 بازحالا ة ةهروس قو 2 يتلا ل اعالا نم كلذ هيش اامو رشدلأو يمهل | ةداللا ا

 عار . عطُق يا اهتابن زرج ينلا يا زها ضرالا ىلا 00 كارل اهب نرتقي َ

 3 ازّرِج اديعص الع ام نولعاجل نإ 2 فيكلا 6 سخنو لنقو ايَحَو الك كلا ازرج 2 3- َ

 ةزرجإو ١ كاله يا رةزّرجي هللا ءامر لاقي ٠.كالطا ةرر ا رك وتو اور و ضرجو ' لصأتسإ عطقوأ | َ

 يأ تقلا ن م .ةزرجي هاج لاقي :ر هوحنو فلا نم زم + اًزوُرَج ناك ةزارج زري 0 دوم 56 وابلصوأ|

 .ىنيتالاوركتلل لكالا ع علارسلا ور مز 7-5 2 # يف ل - تازه ةقانلاف“ | اواحما | موفلا زرجا| |

 1 / ١



 1 خذ اا ب ببال ال بي يس يي يسم وول

 را

 || دج ذا عناغا
 ا ةراجم هراجو ٠ 0 جترلا هيف .كرتو ةنعط اًنالف

 .تنويبص كودو ةابلجوا سوماقلا زن ضعب فو هاناج وا

 ةردجاو ةئلل رتجأو . ةروعاب أ اا راراجا َر ديلا رجا

 1 !اًراز هيلو راو 3 رج كالا للادبا 1

 ةلخا ّلاملاو . مرج جونلا نهتسإو . ترج ىنعب لبالاو
 تدنئناف يسفن ند ةيكمأ نالفل تر رد ا 3 ها

 7 لماع ةايغل | دنعو . رولا نم لعاف مسا تالا 2 2

 .٠ ديزب برؤمدخ ُ 18 اكمل ناب ضننملا يأ

 و: ةعباتتم نا تصأ دا ع كاعلذأ

 واخ وهو نعم اماو.ديز مالغك فاضملاوهو ”مساوا

 برخ رد تدرخ و بض رح انه شوق وش 5 رورلا

 ْىح-! هنوك عم ةلبق رورجلا هترواجم
 ل لوف ةنمو هب ا 1 عفر نا

 هلبو نينار - قات 0

 ص هر داج يف سان انك

 راك يعن رك الق رورجا دال هنو وادا ترم

 .عابتالا ليبس ىلع راج ٌراح هونلا انه 0 . عوفرملا

 ةراجملا# املا هيل براي راح ممالكرثكا ةكاو ةديبعوبا ل اق
 ةلوعفم ىعمب ةلعاف اهمرأب“ رم ِى 1 لب الأ ”هراحلا كر

1 
 3 تثعل ةنال عفرلا

 . قوف دم يا قفاد ءآمو يضرم يا رتيضار رقشيع لثم
 ه1 ر فو ٠ ةّراجلا لبالا ة ةقدص ال ثيدحلا فو

 ةراجتإو ٠ لماوعلا نود مئاوسلا يف ةقدصلا نال موقلا
 كا تيتا حن ترحب لوف فاما ىلا وولاء
 ىف ةنيلك ةناعلا/ دعوا كيف موووت ف نزلا

 دنع بح« ةفاطلل قالغمو .جراخلا ىلا | بحمل ةنازخلا
 ما طرت

 ا نعد ا 0 0

 اعيد هيف تي ا ةزوراجا 7 ايت

 دما < ةدلوم

 00 ا نا باوصلاو ءاكذلل حفيعصت انه وا لبجا
 او 50 000 دقو زجارا١ لاق. لبا لصا

 يلا 2 او

 . ثامر مخ

 : عون ةاجغل | كدب لا ناذنلا ةاكآ ِ دش يي

 لها حالطصا وهو فرح وازن ةكر روج موق بارعالا نم

 اب جوا وهو ةفوكلا لها حالطصا ضنفلإو ةرصبلا ٠2
 ىمسملاو مسالا نيب ةبسانملا نم وهف ال ةيمستلا ' ]يق اعاد

 هل ةعوضوملا فرحالاب ناك ام ديف لصالا نال ثلا هل

 ٍديز ىلا رورملا ةآبلا رح اك مسالا ىلا لعفلا ىنعم رح فو

 . روكا فرحا اط ل اي كلذاو جيزب ثررم كلوف

 اباع رابدعاب داو ّيظنللا اهاع رابنعاب ضنخملا نوكيف

 موبلا ىلا اًرج * لهو اذك ماع كلذ ناكل وقلو :يونعملا |

 يا لماعلا فوذحم قلطملا لوعنملا ىلع بوصنم وهو

 ا اًراج<إه ل ال الرا
 35 مل مل 6 71 م 75

 ناتورعو تريك درطب 2 كح نم ةاناو 7 نم ره مس

 ||| ريعبلا هب ضيفي ام اضيا ةّربكإو .رارجو رج جساو فو
 دك هاوي عارذلا ون ةبفخو . ةيناث ةلكايف | : ا 1

 ماج د رسما ماظل اني داشا ا اباعسو بو
 .نودعظيو نوعي ةعاجلاو .رجلا ةّعيه ةّرجاو٠ هاا يف يغلاب
 اكن .للسي ةفللوقيناناةلكانف راسل نهب اقو

 تغفلئخا ام كلذ لعفاال رطوق ةنمو . هنلع تقو ىلأ

 اهفالنخاو .ةردلاو ةّرخا
 0 نا لالا هب راحل يدخن رماةيعف وكاو |

 | ا يون ءابطأز هب ةييشخو» كن هللا
 ةكئالاذو اياش مم 0 ١ صوان لكلا 1 فالظلا

 اذاف برطضإو ةءاس اهصوان اهيف بشن اذا ىلا نا

 | مث فلاخ نر كوسا اجل اللتناك ايناوشل اهي

 ” وا هاو لفست هرولاا نا و

 | | نم كلذ تلعفو .بْندلا يملا * قافولا ىلا كطضا
 ل اق . ردا 0 لعق ةغيص وهو ٠ كلجا م يأ كى 0

 رعاشلا| لصإو ف
 ص 2

 ليل ِك اًرج نم بيشلا ٌبحا

 دوهبلا رم َرالس اي يناك
 تلئارج نمور صنلاو ءارلا فيفختب كارج نم اول اق امبرو | بلعفلاو عبضلا رجو .ضرالا ن

 رجا ىنعم 0 دا أهدي ٍدشلاو ء ءارلا تف ع لعتو ريبلا وسل ةكداَس نم 3-0 شو مب 4 زو

 امئابؤرارجلا عناضو ربما نمي ل اكتر ارجل «بيذجلإو | بذبانغيف يف اهكعرخوم نم ”فّلعت مث م لكلا ٠ هيف ةآرمل

1 



 درج

 5| از ةريثك ةدور تع شرا نال لك مناتاهو||

 1 دال اهي ىلا لضإو ا

 ١ يدع لكاو !ةريخ الو 7 دكا 1

 2 تا 3 نم برض تادرعا 2 ير درج

 رغلاو رمل زراقنعم ف ادرجاو . لاب ة ةنم ١

 00 برعم ئسراف نابع 2 ١ دع ميسراملاب بادركأ أ

 هلق عصي يذلا وهو فعول ظفاح كابن ناي ةدركا

 ءا غرف اذاف هريغ ةلوانتي اليل نارا لعت روكي ءيث ىلعأ

 ةاّمنلا دشنإو .ةلكاي ماعطلا نم موقلا ||
 ئَواهش م و ِق كا اذا

 ميتطلا عيَدْرمماو نابدرجلاو
 نأب درهما | ليي درج

 حادرجلا ع ةلاطأ 0 _- درو ةقنع حدرج /

 نم ا عفترملا درج ا ضرالا ماكي ةحادرجإوأ ' ١

 نانلغلا(|

 ةيياقلاب د د هاا يل 8

1 

 ىثنالاوركذلل لبالا نم 0

 قالاق طونسلا 0 فرشا ةلدرج لدرَج

 مهمو هلعب قيوملا مهف ير 1 و

 ةطرض اهف مجاب امالكل درا مهففباهر فو لدري نمأ|| ظ
 ا طوقسلا 9 فارشال اب ةرسفو يبيدالا 1

 روبجأ ةياورو.” مو وهو مج أو يازلاب لّدرجم قوباصلا| |
 علا ءارلاو اولا 1

 نيو مالكلا رثكآو عرسا ةءدرج لجرلا مدرج 1
 هيلع ىلا ةنفجلا يف امو .ةلكةلكا زبخلإو .اهزواجأ| ١
 اذا ١ رظعلا م درج لوقت ٌةماعلاو .بدرج ىنعي ماعطلا| |
 درا * ةدّرج ىتح هنانساب رثلا ن نم هيلع ام شفا | ل

 نسإرلل رضخا يت ١ دارجو .راثكملا ا

 3 ياع ذّرجلا 7-5 رجاو نودرجلا - ندي

 درج
 نءذارجو نيدارج

 فو ووقلك تاتحت ادع ذود را 53100-

 ةرجشل |و. هل ازا دَرحلا درج + ذرجماكسومافلا تأ ضعب
 ين يا ١ اهدّتع وا اهبع ىا اهذرجا لاآزا ةناك اهبّذَش
 ومالا ةتبذه دق كنا ذر ليو ةسضو ٠ ناذر اك

 ذر مور و

 2 ةبادلا بوقرع يف ثدح اه 15

 0 هيف رثك ناكملا ذرجاو ٠ ٍبصع

 ةماعلاو رافلا 0 عوبربلا ن ظن يولتلا مذ

 يضل اب ناذرج 3 م ا” توذرجو نودرج لوذل

 ىلع ناك ام نال م د

 نوكسف ردكب نالعف ىلإ !ء عمج جنات ضب لَعف نزو

 | 00 نيا رجت تقّرفت م هوقو -ن ادّريكو 3

 يا كليب دا درج هللا 0 ١ ةضيفن وب ماعطلا 00

 خافتنإو ولي
: [. || 

 نرخ قر

 نمد نار نا ذار#او قَد درج ماو : ماعطلا كيف 0

 | لاقي ٠ ذرجلا ثثوم ةذرجما * ةناذرج ةدحاولا رمتلا
 ذكجلاو: جلا ذرجالا * ناذرج تاذ يا ةذرج ضررا

 كحل رومالا يف بخل

 ادق 3 ز ةقدركا أدراك قرار ا

 مدرك عرسا م 0 لجراا م مدرج

 اهكرت اذا ا يو تعر اًرج رت لبالا توج
 | ىلع لبالا رع ٌنالفءساسالا يف لاق . عرت اهبكاز

 || ةقانلا تكجو . لكأت شو ابيل اريس اهبواس !ذإ هاا
 نيفران واقرب تروا اراد تنسلاب ماعاد اهدلو تملا تم

 ”ةلاودع تل ةعسن ىلع امدالو ثزاج اج ةرملاو. 57

 اوال ل نادل

 وريغ ىلع وأ هسنن ىلع ُنالف رجو.اهضنخ ةلكلإو اه عضارب

 دك 7ع رجل ةياج وج ةررع ع دوج فين

 رجب ىلا ا رار! ليزعبلا رداع ةيركعلا وا ةغلابهل

 الفال لقطار
 ذا ةنسر مرج ١ لاقي

 اذ تال ىف لاع انكان ةياغالمو لخ عأ

 ةنمو . ةبحتأ َنسرلو ٠ عضلرب

 نيدلا هرجأو ا 1 عنضإ كرت اذا

1-6 



 در

 0 رعاشلا

 .ةوزغب ٌّناحرأل تيقب نال
 ٍ رك تومعيو !مئانغلا ي 4 و

 اهيف مدغ أ ةوزغب ّن 0 لوتي ةنأاك ةسفن مركلاب دارا

 ا لونك ةيانكلا قيرطب 0 ام ةنمو.توماوا||

 الر طل ابكر نيتي

 الخ نم 21 0-5 هرلشل

 كي برشا امنا وهو مركث كبألا برد ال هنا يأ |

 :ناستالا ةيطاذع د 3 3 ةنمو٠ ميركلا كلذ وت ةيسفن

 نسل را كلؤدك نق |

 فرب لو ةرمقااراقور سلا كلف نراك
 هيلع 3ك للا لواطن ل ةلغم مو هيف نم عزتنأ 4 ةنأف 0

 30 وهو. 00 ُْ ها دير 1 قولو ةيطاخغ

 بيرقلا ىنعملا نم دحإ الكمال 06 نم اعلخاب

 رعاشلا 0 قو كيسا يقلون ورا
 هيسبالم نم ىدهأ ناسي 53

 للحما رش اعاو ا

 هذ لا قرع را افاق
 لمخاو يي دما نيب قرفت سيلف

 ةلزنت يذلا اهجيرب يددتابو سمشلا ةلازغلاب دارا ةناف
 ناسي رهش يف هلزنت يذلا اهجرب لابو نوناك رهش يف

 الرا اان لو امنع ىّوملا ةديعبلا يناسملا شو

 تاناوي

 ريغ دنع ديرُجتل أو . ةدكهل | ةيروتلا اهل لاّقبو ف ا

 ظفللا ديرجت اهنم ناعم ىلع واط فردا لما ودل

 ردا سلا مهول املس ىلسإ ىذا بأ لق اذا
 نأف . ىصقالا دجت 0 مارحا رّوغملان هالي مديعلا

 ليللا ى نعم نع دّرج ةنكل اليل باهذالا وه ةآردسالا
 ابتمو 57 ليللا 6 باهذالا قلطم هب دير

 ثا ىآصلا ىلع اوظفاح ومن ةماعلا ىلع ٌصاخلا فطع

 *«طشولا ةولضلا “راف طشؤلا راما

 و اهيف لوخدلا يضنةمف تاولصلا

111 

 أ يفو اهب ىّروملا ةببرقلا يناعملا بساني أم

 ضعب يف يف

 نع تدرج 7

 00 تاولصلا ةيقب ىلع اه ًاليضفن ةيضعبلا كح
 نم ةيفانلا هالخا نيب ظاورعلا دنع اهنو . اهتم ل

 ] ” و كورلا ال منار ١١ نيللا فرح وهو فدرلا

 :ئورلا لبق ام لبق ةعقاولا فلالا وهو هما

 زعاشلا لونك ةدرجع ىمت ديرجتل ىلع ةلمشملا ةيفانلإو

 قفاهوا(قتوباق ابا نا تععينأ

 دسالا نم 0 ىلع مارق الو

 ىحن ةيظفللا لمإوعلا نم ةملكلا ةيرخت ةاخنل ١ دنع اهتمو

 0 كالا ةياخ لعن قف زعلا دتظقأ واعر
 ' يارا لانسالاو ةيمالا ناقأعع انقاكوذذير
 اميه ةماغلا 0 1 دقؤللا نم ”ةعانج ذب هر او

 إو . مسجلا د نادرو .اعمالا أ

 ]|| نب دوسالا نب 0 تب كنه بقل ةدّرجتلاو دّرجللا

 . ريحا كلم يل ارذنملا نب نامعنلا ةجوز ّىلكلا ةثراح

 أ-هيفو ّيَر كعب ورم نإ؛ لِضلا اهإوهب ناك يتلا فو

 لوقي
 ريسالا يناعلل دنه اي لئان نم له دده آي

 قرع ند تينت ام ليم 1 تلاقو تنذدف

 لوقي نأ
 ينبت 9 0

 مد در لاو و م َج قبلا ابي 200

 ماع وا رفاحلا تاوذ كف كير ا

51 
 ىعم 0 7-2 دوغ

 1 دررجلاو
 نم لإ وعقم

 رعاشلا ل وق ةنم هو ليلا يا 5 رولا 5 6 ا

 أهدعني مايقلا دنع داكب 53 اهلل ةبوعرخم اونا
 اهدك 0 ْضيدَأ رتاكر اان 5 قا

 يذلا نكملا ىلع نيّلكتملاو ءاكتحا دنع دجلا قاطيو
 .اضيا اًقرافم سيو زيمتلا يف ًالاحالو اًريهتم نوكب الا
 بنل ءرمأ لَّوَق ةنمو : درجالا ليا نم درغملاو

 اكو يق ريطلاو يدتغَأ دقو

 لكيم دباوالا ديق درو

 0 ةكياوعما نم ةلآو درج ند لوعفم مسا ةورغلو

 اهلغ دكوعم هطازوسللا ىلع د دورجت :نالفو٠ اهيلعرانلا



 درت

1 
 ١
 ا
1 

 أ
1 | 1 

2 7 0 
 ٍدرج+لخ دّرجأ , ةقرب دلل 26 ريصنلا 0 ف

 ياغ ةوعشلا 5 ةراغلا 0 دق د د

 دو>رس نيج 7 در 20 ا

 ع يا ودرجإو ودرج لع رالف ير 2

 تاو يضف اذار هيفا تارنال كر 17 رجاوأ

 : ذرجالا كتوم ةكدرجلا * نيدارس ج راق وارالا
 تابن ال يا درجا راكم لاي اي ها درج ضرا لاا

 ضر راك رشي اطمن وير !اهف
 لاف: اما ورا رو

 . ورظ

 ١ ةدربلا ةدرلا ا 2 يا درج

 يل ها -- وبا
 حاحا انيفش شوب ثععشاو 20

 ٍلحاقم قةدرج يذ لعادع أ

 لس هيل اال هدر خم ةيوتسم ضر ةدرتاوأ

 هل و ١ ضب ةأرماو . ةيرعلا نس لطوقك ةدركل|

 ضر ل اني درجلا 7 0 دهلا دعا

 دايما * اهيف تابنال يا درج ناكم لاقي اك ةدرجلا |

 يذلا بير لأ وه ناجل تح قو ا ةينا 5 9

 ماعلا ضعب ةغلب دورا * ةنم عضبتسي دابلا ىلا قأيأ |
 ا |مونلا درج طوق ن ندور نفترض

 يااصعلا َدْرَجو ادرج مونلا اج قؤلوقيو» 2 نعأ
 يذلا دب 00 4 مهم فلخي نا ريغ ن + اهيل ا

 صولا هي ولع ماد قا ديو مال

| 
 3 يا ديرج

 ذم ةقيار ام ئاسكلا لاقو .ناصغنلا نم درجت ناك ياإ|

 و :١ صولا ةنع درج 1

 ءمم نار ا

 ”ماعو ٠ .ةليرج ةلو اولا ا سي اناو َ

 . نيمأت نيريش وأ نيموي ينعإ ن ناديرج ذمو نادرا ا

 اضعب ممضعب ناسرفلا ير نيدلوملا دنع ديرملا بعلوأ
 ادق رالف بّرض ممالك ن كدا ايلا يي يمعلالا ١

 0 ةذب دل 2 ةنسح ةلعف هل نش يا دب 10 رالفأ

 1 اميوخ نب نمر  ةسيايوا ةيطرةليوطأ
 3: قو اهيلَع ا اذ املا .اهفأ

 كما تان ا /”١ل بع حالطصا| ا

 م

5 

 درت

 لاعتسا يفو .اهيلع ةناطاسلا ل اومالا بينرتل ةحوسملا
 *دئارج ج ديرجلا بعليف اهب ىري اًنلطم اصعلا نيدلوملا
 ثاكمو . دراجا جماعوا رفاحلا تاوذ بميضق درجألا

 كفار يدار ال ودل جرو نب فاو لا دركا
 : ةهفيقر رعشلا ريصق درجأ 2 : يدورجأ لوف

 ملح يك 1

 ادا ا نيد قار ادور دا ا
 ٠ || هبط ىلع يا ود رج ىلع 6 نيبات نيماع وا نيرهش

 1 تاب تار يدنا 5 درجإلاو ا

 اع راك ىندتب دهس د و ا. .ةأكلا

 ءيشلا نوك نع نع ةرابع ابع ءاكحلا

 راكطم ديرعلاو - فارعألاو ةزولفلا كانت املا انواقم

 : ةراعتسالا نم. مسق لع لطي نييناييلا دنعو . رج

 اذسا تيار وفك هل راعتسملا مالب ام ركذب نوكي وهو

 دلل ا ا ال ثمريت

 عاجنل ١ لجرلل ريعتسا دق دسالا نراف :لابنلا يري

 :لابنلا ير وهو 5سالا نود لجرلا مالي ع ةخكفو

 نأ وه نييعب ديلا كاع 007 ةدّوكملا 5 :راقتسالا اط لاَ .

 كللت 0 كارد 1 ةفص ىذ ٍرمأ نرد عزتي

 ص عزت ناز لا 0 0 قح هب 4ب 5 اهل ك4 قل 6 ةفصلأ

 نوكيام نفر . عاونا وهو. اهب تالضنقن را م

 / ب ب دص نال نم يل وفك ةي دير نم ةطساوب

 عزتي نأ 1 ىح ةقادصلا صل اخ 3 دص يل وه يأ

 هبا ةاعسإوب نب ا نمو :لكسودلا 1

 ل 1 رطوت 54 8 . عزت ا ىلع ةلخادلا هب 0 دير ا ا نع - 4 35

 2 د لكاندأا 1 020 .رهتل ا هب 21 اًنالف

 رعاشلا لوقكعّرتنما ىلع
 َّى ولا خراص ىلا يب ودعت ءاهوشو |

 ركل قوس لكم هلم

 لع ُِ 0 3 امه ةشدو٠ . سفن هب ديرب ةنأف برححلا | هل

 راد و موج يف يف يأ دلذملا راد اهيف مو ةنم 0

 | ةمأل سد يا ماكس طق ةلخادلا ءابلا مع دهام دللاو

 لوقك يفرح طسوت كد نم هكر ام ةنمو . داخحلا | يت

 انا



 نم مالا حبلا ا 5 و درفملل ئعارج لوقت

 ردنو. حور جالاصتا هب قّرفتي ملل يف قشو حّرتملا ظ

 هي كح ادم تابن ا ل ةشيفحو .رعشلا ع ا 0 |

 حرجا نس ليعف جرجا »< حارا حاروملا +« حورجلا|

 ىحرج جتيرج أر ماع 7 + لجز لاي لوعنملا ىنعك ظ

 ةيمردلا دع ققرحلا تانبنا كر + لاجر لوقن اه

 حارج ج ةدوم ة ةبوجحالا |

 |هنع رت برحملا تاودأ نم خورجلا - خرجت |[
 يد اذا لجرلا خّرَج لوقت ماعلإو . ةراجشاو ماهسلا|
 نع دعاتتف رمالا ىلا|
 .ةرعش عزن دلو: 0-00 هدر دوعلا د درج ظ

 هل 31*نرم ادكنلوب نيهراك * :وطعا وا ٌئوعنف م 0 دا ظ

 8 ةلسأ تفيسلاو هيج يلمالاو .فاكعأ
 دلع لخرالا كندرتو د ا درجت العجب ةحرالا لعل اذ
 لودي ىلع نانا درجلو' ايمانم« دارج لكأ لوما
 لجرلا درَجو .هلكا نم ةنطب ىكتشاف دارجلا لكا اضيا|

 ::ةردعأ اكو دارا لك نم هدلج يرش أدرج دّرجنأ |

 دار ا اهاتأ ضرالاو: ضبا 1 0 |

 َضرالا طحتلاو . نافلخلا يا دور سبل لج راد 3

 : رع عزت دلجلاو ٠ ةرشق دوعلا 3 ادرج اباعج |

 دوا نيهراك وطعا وأ ةوعنف أس هوقلاو|
 .اهطيضي لل ةباتكل ل لس انفيسلاوأ هل 0 0

 .هبوث ند ىّرعت ديز درو ١ نرذب مو هدرفأ او

 ؟اعمتانل ناحل ةليشلا و. هنالك نحس ريصعلاو ادأ
 جاحلاب ةبشن جابو هل خرتتو ف سود ا
 اههنت ياو هر 0 3 مدرج 0 ظ

 ا ىف ر ةلب رح

 . عيش 2 دم لام 3 ا ظ

 دو راحل 2 4 - نسا درتجاو٠ نالو قتل 01 ب وْقْلأَو

 اةنس ل اقي . ةغلابملا غيط نم وهو د در 0
 مومشم يأ دوراج جرو تاب ذل در ”ةطقمى ا دوراج

 2-5 و :

 تبسل ةيذيب نر نمةقرف ةدوياك زبر در#

١ 

 1 الاخ ايس مهكنذلا داك يلا نب دأيز دورا 0

 | ااخار هل | وكي ىعا ناطيشر ةناب “ و و

 اوس ةيمست ال اذصو يلع ةمامإب ىلع ّنلا نم صنل اب

 ا ايلا ل دراج دارا جراظسملا مامالا يف
 0 افنص وهو . تابلا نم ضرالا هجو در ةنال
 ابا اغ ءاوطا يف ريطي يذلا وهو سرافلا هل لاقي

 أةدارج ةدحاولا اًنإوزن وزني يذلا وهو لجارلا هل لافي

 دارا سيل حاصل ا يف لاقو . ىننالاو ركذلا ىلع عقب

 و ةرقبلاو رقبل اكس 3-5 1 اأو ةدارجل ركب

 00 1 سسام دال هلظنل ول ةنكوم نوكيال نا وزكشم

 ام كسا ُهَراع دارجلا يا يردا ام مطوقو . عمجلاب ملل
 نسانلا نع نوبكب مو هب بهذ سانلا يأ يردا

 اعلا ةدارخو» 2 ٠ (؟ دارجلا ةدحاو ةدارجحلا *< دارجلاب

 || وقو. ا

 اك راك اجار علا نا ةطما ]كما رامغلا دارج نم كلف
 | |اهافلإو اهعفر نا ثبلي ملورانلا يف ةدارج ىتلارايعلا هل
 | |عضوم نم تجرخف مرثا ناكو ةيح لزت مل يو هيف
 ةكمب اتناك ناتينغم نات داّرإو .كالطا نم تحنو م ردا

 ا امية نأ راو *قازطل ا فح ردنللا نب ناسنلل جلمقو

2 

 هني

 ٠ الإو.اب |

 | املا : ةرطللاو ةنادلا نيب لمرور ويخو درعلا قع
 .لاملا نم ةيغبإو سرّتلإو رك َدلإو جرنلإو دّرَجردصم

 ا كلل و

 دعبأ امو . درجأ 0 ايف أ ا اجر الل ا جر

 - ُبوثو ٠ هيف تآبن 0

 ردصم 58 .ياع ء انهوا داليلا نم ا

 فصل لدا تقدشأا] اق. هيف تابنالا ءاضفو.- د درج ٠

 برغي اليل 21 يأ ةناب شحو رامح
 اذا < ليللاب ةننابل يصقي

0 0 
 ' لل ل انل اباه وا تاوضلا اذن يح انشا ذولا

 يف ةدومتا فاصوالا ن نم دّرحلا نال عت 500 ١

 ُِ فصانملاوب ١ هللا ديع يفضاغلا * هردذ دقو اليخ

 هأون 8 نزوجرأ ٠|



 جرج

 حاملين لافو. نيب ةجربل الاف ةرغو ةيمصالا
 عمو + 1حوصل ءاخم ابو جرخلا هبش لاعو مناي ةجرجلا|

 وشو هش لم حرج

 هيدر هبال لا بانا |

 اا جورج لالا رطل صولا 0
 هل راق قلح ة تّوص .ةرجيرج تازرشلا رجترج

 ٍه ل للا لجرلاو .ةترفح ةزبأ ةثوبط تدر زعبل '

 رجر# >2 هتلح ِ بارشلا توصف :ةاقس اًنالفو ٠١ هيلح

 ا

 ا
١ 
١ 

 .روجرج اهدحإو لبالا نم ماخشل ا رجارما + اًكرادتماا

 هاو برشلا ريثكلاو لبالا رم بادصل ا رجارتاوأ |

 ١ نوي ةيزلا ةداغلا دنعو دعرلا توصو تيوصتلا| 3

 جرأة :راجرملا » ةرارملا هن هت دقف يحن جلا يحل ا

 دي دج وم ناو سدكلا هب سادت امرجرجلا|| 0

 ثابنو راجرجا لبالا نمو ردجرو 4 ]و جرا رجرولاوأأ ا

 | مددرب ثوص ة ةرج ا ا ةايش أب ةماعلا دنع فرع

 عا رخل دحإو روجرجملا * هْترِخَح ب ريعبلا||

 د وحر تام يلا ياكل مركلا لبالا ن نموأ)
 ةيزيكا تيكا لاق. ةلماك ||| آ

| 
1 
| 
| 

 ا

 هن

 هترئأف 06 لقمو

 و هيكل مئاطع نم 9

 يلا قبال م هلاك قوس ”ىقلعج ريقف بر يا

 لدرلا لدب يضل | ين “ هرزب لمتسي ناتييالا||

 نم ءديرجت يف غل 1 ظعلاو ةلكآ ماعطلاو ةضّوقو اةمدهأ |

 | *ةتداهش تحرج دهاشلإو ةحارج ةتباصا حرج رع عرج هعرجو ”هرجرج هللا رجرجتو .رجرج ىنعمب يعبأ

 ا 0 هوثلا حرت“ إو. .تاكس 0 محرج مأ ةينالا ةروس ريثكلا لبالا نمو .جرلا بنيط ثينراجرجلا*+تتيشا ا
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 وراجو ٌةي *هريغو شحولإو . رثكا برشلإو لكالا يف

 * بطولا يس .نبللا توص جارجلا »+ نكسو ضبفن

 ناجحا *ماشلا بت وا ةريزجملاب معلا نم”ءوق ةمجارجملا
 ةعرصلاو رفصعلا موجرأملا * لوكألا | <ي

 يي م

 ظ ا 00 3 يدلاومو لعل و دو

 أ أم ةييف ره دهاشلاو. .ةفْشو 0 اًنالف تت .راهلاب | يف

 لجل حجو .اهل ادع طقسا ةداهشلإو تاع

 . ةرثكلا ىلع ةلالدلل دش حرج ىنعمب اًيرجخ* هحّرج

 يف ةنمو . ٌعارجلا يف باغي وهو بستكا لجرلا حرتجإو

 الا اودادزت لف ركتظعو دق لا طا ا دف

 |١ »< ثي داحالا هذه تح روت“ ١ نوع نبا لاقو . احاروتسا

 ظ ليخلا ناو .اهحردل كبل . حراجلا ثّنوم ةحراجلا | ٠

 نم ديضي امو ناسنالا ةاضعا نم ٍبساتكي اموءاهجاتنل

 عيجج ىلع حراوجلا ىلطُت دقو ٠ حراوج جربطلاو عابسلا
 رعاشلا لوق ةنمو .ءاضعالا

 ةلوحريطلا جردت ًاليتق نكلو

 يراوج نمالنلا نابرغ برشتو

 كي ا؟ اراهت ةغقإولا بئاصملا نع جراوجلاب كيو
 | ذوعن ملوق ةنفو ذايل .ةعقادلا بئانملا نع ىراوطل اب

 نالف لافيو. ساهنلا حراوجو ليللا قراوط نم هللاب

 نولوقي برعلاو ٠ مل بستكي يذلاوه يا هلها ةحراجا يف لبق هلق ريجرلا * انَغ راصف اهايا ةوقيطعا ظ

 ٠ حَرلأ ة ةلبقم ةياش يف يا لاما حراوج نم ةقانلا هه

 0 لع امو تابييطلا كلّ لد لق ةدئاملا ةروس يفو | يذلا نيطلاو عمشل او راغصلا يلع ج 2
 | تاوذ عابس نم اباهال كو تىلأ : يما يأ حراو#لا

 | *ةحارج عمجو حّرتج نم مالا خارج ”ا*زيلملاو خيرالا الا تيبلاو *عرص اًنالفو ةبرش ةجرج 6-3 حرج

 ْ قرف ءابطالا د ارجو . حارج ج حرا ةحارت 4

 3 ةحرق سي مل ناف يأن ريغ نم ملل ا يفر لالصتا هوثلاو لين طقس ليلا جرش يا انه وا ملا ||

 | ةماعلاو ةحارلا 4 ةتعنصو جا روما حلاعب يذلا اجار 4 ثالفو. مدهنا ءايلاو 0 تيا او.رببلا يفرد |
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 2 د

 أذ ةيتارفتسالا ماكحالا كلذب جرخن.ةدهاشملا| صيقل ١ نابرَجو .لئامحو * ةدغو فيسلا يف لع
 ١ رمل ةنابرجم ١/ < ةييجأ

 | ىا رينكلاو سان ريبجلا نم دادشلا ظالغلاو ١ رجلا |

 اعل 0 ةايقنلاو ناسا دنع كبيرجلاو قابوحمو ظ

 أهسفن يس نيس برض نم لص ام وهو ضرالا نمأ
 لّسألا جارخلا باتكيف ةمادق لاق .اضيا نيس يف ياأ

 نينس لوح ليشالاو كسير وهن هلك ع برض اذا

 ةتاوخأو بروج ل ايككلا هيف لصالاو اول اق .اءارذأ

 بارجو برج ج برا برجألا * برو جفيسأ
 سبع وبب ةينثنلا ظفلب نابَرجألاو . براجإو كرِجوأ

 ٌحسبن كرما لبالا رابوا يا بارجملارابواو : نايبذ ونبو

 دعب رضخي

 بابحلا ن؛ ور

 خاضن انهطص ل يق نأو انيف

 رشنلا ىلع بارجلا رابوا بط اك

 رعاشلا لوق يف اك لعنلا هبشت هب
 رةئداحت ياهوا ثلا قرطبال

 انا مايا يتبرت دعب نم

 2 مس

 نم لاق . هتيعارل خاوم وهو فيصل رخآ ةيسمب

 تاّيرظنلاو | ةعابج يديم >+ ةّيذبلا هبال
 | عقارا 02 دار 4 0 ردح

 ءاوقلا ذيرُجْلاو ذيج 7 “1 ا وهو 5 ليخلاو 3 ءايوقالل 00 - لاقي م كرو نوعنني الو نولكاي لايعلا ا

 :: يف ردنلا بيرتلا وهوأ ةذبرولا ود ليلا نمد لاثلا 6 ةايب رجلا ا نيوابنتما ون اك اذا سال نم |

 ةالجرو هيدي ةراحا ءطب عم طالئخالا ةدشو سارلا عشقت "ير يفو اًبصلاو بوبا نيب جيرلاوا اهدرب وا|
 نَرمكا »< ةءافتراو ,ضرالا ن + تالا يرق وهوا هرجلا * برج با ةبنرجلا + فيعضلا لجرلإو بامعسلا|

 جوز هال يذلا ة نر | ظيلغلا هينلا ةبرجأ َج ةزنقا ةعبرا سدق 0 كيسداولاو ةعرزملا |

 ناكو و طقسو ضيفنا وا بهذ ةزيرج لجرلا ديْرَج

 ران اب ري ب لا و

 اثر لجرلا قرع -
 درحلا اعلا 52001111 رجلا

 اء اكلمسلا عيمج ذيع مامالا لوق ةنسو» تدل لدا

 ظ ا 0

 ظ هاو ةيرخ - ب

 او امرت لجرلا مرح

 ٠ ضبةنإو عمتجأو ا

 ظ اطول را رق عجلان قو رمل

 ةلصا ءىشلا موثرَج * ةظعم ذخا <يثلاو ةعضوم مزل

 جيرلا ةبنست يذللاور بخل !لوصا يف عيدجملا بارتلاوهوا

 + ةضرج تأت |

 ١ ةس |ءانرجا مثثرج|

 ا 2 هام اعتز

 ْش جا لولا ةيرقو مونرجلا ةموُثرَجلا معارج دوام لوالاوظَر ره 5 م0 ليتوا توج ر صل ةبرجتل |

 مث 1 | * اطوح ام ىلع ةفرشملا ةلمرلا لصإو اهبارت عم عيل يذلا ثّدحلا ىنعم |هتمضت ىلع عادلا اهلع ليادب حرا |

 ا صيرع يأ: مانرج 2ك 0ك ضيرعلا

 ظ ثر حج يف فرو ىرحلا - برج
 ا - مص : 5-5

 | لاح ارح رع ةعبصا ةح ما عرج
 رعاشلا لاق. 0 هديعسل شو ةنكتاو سومالا ُهَمِبَر ويدل دسالا بكجلاو ظ

 تّلكت برعلا نال ًالعاف ةنلعجءارلا ترسكنإو حاحصل ا(
 . ةدنع نااكام يلب يا برجع لجر لاقي ٠ جتنا اباد |

 هس 2 تاذ ةلفط ىوهتل يفا

 | رس رع اناني ازا

 2 2 ارت < ةجّوج * جرا يف ىثم لجرلا جرجو فرع برج لورو' سيلبا بمفلو ربدخلا 2

 *قرطلا تاور ةطلاقلاضرألاو تيس ٠ ةنوزوم يا ةبرجم ماردو٠ . بكجلا ىثنا ةبكجلاو .رومالا ْ

 ص 8 جرام اك او كا . جرج | ةدحاو ةجّرج ا اياضتلا ف 3 ءايلعلا حالطصا ُِق تابكرشلو تايبرجنل او 0

 ةهكادقو ءانلاب ة ةج ردا 3 داوصلا, لوس ريالاك جرجو راركت ةلم ل ءاو ىلا اع ميلا مزج < يف لقعلا جاتجيال يتلا

 لاا



1 

 أرج

 8 :روصقم 0 ل ةفالخلا أ

 لغم نيدبلا يذاج ىلع دبا

 21520 هي ود 25 ١و يذالا كوم ةيذ /

 أ ع ذ ج 0 ةريصق يأ ا ةأرمأو٠ 8

 رهثلال وصاةازج كاددال هرضلا نم لصاحملا ةلمج

 0 ةسبئلا 3 ةوذجلاو ةوذجلا 7 2 :

 هلهال ل ء ةروس قو: داذجو ىذحو ىَّذِح#

 نمد ةوذج وا 0 0 بنا سل ا تع ذ١ يلا اوف

 ةغلب قو كازا نم ةعطق يأ دهاجم لاق.ر

 قو ةمذلا 5 1 ةريبع ب١ 5 أاقو . 0 م

 .نكي مل ما ران اهفرط يف ناكب ذا نم ةظيلغلا ةعطقلا |

 لبقم نبا لاقإ
 اهل َنسسقلي ليل تطاوح تتتابا ١
 رعذالو ٍراَو درع ىذا لد أ

 2 ار حم 0 تال 2 0 لد أ

 ةنع هانجا » ةعنم ( 3 )ايدج نزع نعمان

 رج اي ةماخ ابرام ىو ايدج هانج ل ءاذجإإ

 دا يداه نيالا كلم عويس اليس ا
 رجغلا لصا ةيذملا + ةلصا ءيغلا 0

 ةزمل ١ فذحي ةرجو 0 ورحب لجرلا < ظ

 ةزمل ا ل ادبال ”ردان وهو ءايل اب ةيارجو 3 1 2 2
 جتغل |
 ا دعب هبا . عيت مغ

 ار جو ا ةبرجت 2 سايقلاو ضيا 00 1 '

 2 رجا + مادقإلا و ةءاوشل ١ فلك ارت ا عجشأ < ةارجلا

 هرج *:موةلحإو ةطئاقإل يا 4 مي را | دبع دسألا |

 هئرج وه لوقثو . ”ارج ارجا ج دسالاو عاجتلاو رم

 ءائروملا ثوم ةسيرج 3 مادقإلا ا

 ندا 1 وهو 6 8 عابسلا 5 هيف 002 تيس |

 .:كةرسو. ليضفت م 5 أ رجالا * اياطخأيارج سايق!

 لعظامج 

 ل اي ةصيقنلاو 260 1 و تيل اًمرو

 لوتتفةزملا نم انيع لدبت ماعلإو

 ار 2 0 6 0 عرجو عّرجو ةعارج عت

 برج

 | فاس سرافنم أ رجلو . يرعب يناملانمأَرَجأ ملا
 تناك ُسرف فاصخو عابسلا اهيف رثكت ٌضرا جّرتو

 ظ ةسالا ةيرتجلو ةيناسغلا ورع نإ كلام

 ظ و ِ 1 نازح يرحل ا

 ١ اريف ثريا هلو ةباصا ارح برع ثبعبلا ب درج

 هكر تكله لجر !ا بجو. - رِجَأو نابٌرت رخو برج

 اة اير هع عرس ا رتل
 ره ا ا رت ةبرج حابصملا قو . ةنحخ“| و ريما

 مونلا برجإو . براجت جير ا ملاك م دعب

 .داسوالب مان ابرج لجر ا رجا . ميلبا تيرج
 فم الو بارا | * بارا ابابرجإ لجرلا بَ جاوا

 كورلا ريو مرمابح ىضانلا ةاكح اهنا هع ةففاوا

 ٠ بيرارجو ةب ٍرِجَأو بارجو برج 3 اقلطم ةاعولاوا
 اعانت) ىلا تاركة نعيطنلا - ضيا بارجإو

 ارابواو. اهفسا ىلا اهالعا كم اهنوج وجو

 د ردن ا ا ةحرانلا ةنيتسلا بارع راو 5
 يل

 .برح

 6 لاق
 | تبن بارو

 | ةديدك - ام ى ادت تاغص د رو

 انين لان فة كتم : ةصيقنو ٌبميعيا * هر
 ظ را ٠”ضرعي أم نينيعلا بر 00 000 يا ب

 | ضرعت ٌراغص وثب ةيلكلا بّرجو . نذجل 58 ا
 م ةأب رجلا »< رم اك برجملا ةباصا نم برجملاو طا

 كلذب تييمس ليق ٠ ايكارك تعلط اذا ةامملاو برجألا
 انا مارا ار اياك كلا امال

 ةطومتلا ضرالاو .رهل إو سمشل | كلف اهيفرودب يتلا

 ناك رجب م نابي < تامر هلت زا
 | نم بيرجملا عج ناب ٠ ةيئاع اذه وا كئاش تابنو

 نابرِجو «٠ ضرالا

 .٠ سرغ وأ 0 | لص هلا وأ ضرالا نم كا ةعرزملا

 يف ءاللأ رثغي المل ريبلا ريفش لع ع عضو ةيراب وا ةدلجو

 | يا لاي رخل لودي يف عضوتو أ يبل

 م يش وأ تفيسلا دح نايرجاو نارا * بنا ريصفلا

 | ََ |ةيزجلا 2 1 ةنابر < اا
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 مانا 00 0 0 هيف عسا اديسلإوأ ظ

 رعش _-_ اخ هع تا رم 00007 ا ظ

 ةَدش نم انينشا ءاضعألا لخأت نك يغنيو نانحالا|

 اهيحاصوملع هموم دسالا ةكد ةلعلا هنط ل اقيو . حفتلا |
 نم برهأ اةتاودحا ١ قو. كسا ىلا لع دسالا من - يا |

 ع ريصبلا دواد خي ملا يق ىذألا قم 00 ل |

 نمر. ذهل | ِق ةغل 7 ك2 4« يشتلا ظنلب كبرهكل قي |

 ةمازولا * عطفلا بأ داوم 000 .ئوذملا ||

 ثلا لصا م ذولا * دصعخ أ دعب يقب ام عرزلا نمأ |

 اي عبرسلا م د11 2 لانجأ» 8 رريعو طك الأ

 نم عصف عضوا م 1 دع ةلصا وأ كلا ا

 مد ءي

 3 و 9 ر م عطني ءيشلا ]كم ةعطنتلا 7 يو

 طوسلا ع . لبح ةمذج ودي فكم لوقل ةلصا|

 رعاشلا 00 ةمدِح

 ا ايلا 0
 هدوجا وهو لا ل ءالا محا | 5٠ م 0 ةمذجلاو

 ا

 سيقلا كيح نم ل ف ةعزج » 7 موطتلا م وكلا د ديلا ْ

 مآ دقو

 هبقل يف لصالاو . ةريحنا 0 مهف نب كل ام وه شربالا|

 موهنمو 5 شربالا هَل ليق امنأو هب ناكص ربل صر.الأ 0

 ىه اذهو ٠ صرَبلا وهو مححَولا نم حاضولاب بماي نم
 يلا فوعاب لاب ةعللل انزل كينيا كلل يكلم
 يف ةرئاسلا لاما نمو . نامع ةنيدم يف اهيبا راغب ةتلنق

 . ةعذج 537 دك أه موق ام.ىاطصا لاط نيا

 دقوا نم دا 0 ةيذج وه ةديبعوبا لاق

 1 ّط ةيدج ةيدج ايف ميملا "لج ا ْ

 0 ورش وهو نشاقر: هب هنخأ نبا دقف ىدح م را

 نالجر ليفعو كل

 0 ةفاكللا ا 54 هيلع هب ا نا

 هتم ذأنم ِف | يطصا ايما 1 7 : أشاعو شاع ام ةتمدانم||

 كلام هلجوف ب ينل رصل نب يرد |

 ميم لوني امهيفو . م.## توملا قّرف ىتح ةنس نيعب 4

 ا ىأ م م ها ةيسأ 3 1 ةفللا

 || ىداجتو واللا يس لج ليصنلاو: ةطاغاوتلا فاو

 611 ماخاةلفزو ةعاربالالا ةريوت نب
 يو

 ادم نا يحرك دل اى

 اكان: فاك انقر الف
 اعم ةليل ثبت ملا عاتجا لوطل

 .رم ؟موذجإو لم انالا 2 واد ديلا عوطقملا مدجألا

 0 هللا يقل 4 0 5 نمد دبا و

 عطاقلا ةما انجلو ماذجلاو محو قمحا لثم -
 دول عطنلا عير ع 10 ومالا

 مانا ةباصأ نم موذجلاو مديل

 لا ارامي د ديعلل عاطنلا رو ااا

 عذجلا يف تبت ةفعسلا نم ةعطنلا وا هلو وا ءيشلا لصا | ىف

 يأ وريماذجو 00 ةذخاو .ريمأنج ج تعلعف اذ ذا

 هعججأب

 لص |ياّيوق هن ذل اقيا لدالاو لّدجلا نذل

 (ٌيواد) آد ٌذِجو اوُذَج وذي ءيشل اىلعلجرلا اَدِج
 ىبا لاقو .وعباصا فارطا ىلع ماق وا افجو اًئاق تب
 احلا تي ا دارفلا | اذجو :ناتغل انجو اذج ورع
 اَذجا لج 0 غل ابا وأ ةعراوو ودل

 ةزرالا ل ثيدحت

 |ةبصن ةفرلط ىَدْجَأو . ةفباتلا سا لضرالا لع ةيززجملا
 او. ةيذجم قو رثو#ء وف انج ىعك

 ءاذيتجا ىَدْوَدجإو لات اًيذاتر 2 ١ةلاشا ىف لجرلا

 |ىرعوبا هلاق ذود وهف ةقرافي ال لزاملاو َلحرلا 7 مزال
 تفنأل

 بئاد لدرلا لع ذود تسا أ
 ٌُبيصن تقزُر ام ايا كلل اف

 هعباصأ نع ةارطا ىلع وهو نايم دنلا بدم 3 يذاجتا

 33 تحس تحج تع 0 ا ل ل يي يي

 : اهموصخ 2اذج ا هادعا يللوحو رعاشلا ّك اق 3 اج جان

 ىلع يناجإو هيبه دق َّص يذاجلا ”يلارعالا فقيرا ل اقو

 رعاشلا لاق. عابلا ريصق يا رذاج الجرو فكل
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 ةرشع ْق يلو نم ْ

 . فلع ريغىلد اهسبح اَءَذَج اهعّدجي ةبادلا 7

 هل عذجلا * نّرق ,ة يف امرق رق نيريعبلا نيب عذجو ]

 بري كاطعا ام عذج عم دعت قو. عانجا ج

 نب عذج نا ةلصا ليق . ليخبلا هب دوج امم اننغا يفاأ|

 مف نه ر ةنيس كولملا ضعب ىطعا 0 ناكفلا و رك ا

 لاقو ٌهلئقف هب ةبرضف اذك ةيةلعجا لاقو ةنم *نخأي

 5 عّدجماو .ًالثم تبهذف كاطعا اام عذج 0

 ةسماخلا ةنسلا كي لبالا نم نا آلا ينّيلا لبق مئاهبلا

 .ارلا يف ليلا نمو ةياخلاةليتلا ىف كاملا دلل

 نم عذجملا ٌيرهزالا نعو٠ عانجأو عانجو ناعذج 3

 حس سوماقلا فو٠رهشأ ةينال ن ناسا 00 ةنسل رعملا

 ند سلو 0 يي مسا ءاهب يش تو ينثلا لبق كتر

 2 2 ثباكلا 3 عّذجماو . ظنت وأ كلل

 صل ا نب 3 لوق

 عضأو اهيف ثخأ ٠ عَّدَج اهبفا يقيل اي
 را مرميال باش يا ادا | خذجرهدلا لافي 4 ةنمو

 عذجإو مهذو' .ةيهادلا عذجلا م ماق٠ تدل 3

 طوقو ٠ هجو لكيف |وفّرفت يا حننل ا ىلع نيّّينبم عدم
 * اثي دح هيف ذخا ناك اذا ” عذجرم هالإ انه ةثرالفأ

 *ريغصلا ةعّدجلاو . تاعّذَج ج عَدتلا ىثنا ةعَّدجلا

 * اهراغص لابحنا 00007 عذجلا عمج اعلا ظ

 «ماهلا 0 عدلا عّذجألا *« ةثادحإو ثابشلا ةع وذا |

 كورختو «تانن»الوافل لف المل عدلا عدو

 رثاد , عزاب
 قو ”ةدعاز اذ م ىلاو ةع 2 لاما ويكمل هلا

 انإو ةنع 00 ,وبأ لسا لاق هلال نع ثيدححل ظ

 ةعلج
 هيفا او. عرس !اندج فرد رئاطلا 5

 لا الق فذجو ٠ .وطاملا ترصقو راصفلا ةيشمأ

 ةارمباورئاطلا فدخل 37 ةعفد فانجاب تجراقلاو. ةعطق

 ةفاذجلاو ىف اذجلا 2 عرسأ رع ءاطلا فذمنإو . كذح نكت

 فادجما

 ان

 ديلاب اهنانتم نملتسن .اهنانجم كّرَح نا | داكت

 اييبشت ُّط وسلا فانهللاب دارا

 | سومافلا يف لاق. .ئاوفلا حوطتملا فوذجملاو . ةنيخسلا
 ظ لكلا يف هَعَل ةلمملا لادلإو

 ||لدجو .تلثو بضل ًالوذج لج وغلا َلَدَج
 | *نالذج ج نالذجو لوجوهف 0 لجرلا

 اونغاضت * موقلا لّذاجتو . نبا لذدجإو

 لاذجلاب هش. حيربي ال ةناكبصنملا لذاحا ** اوداعتو | ةعب
 ظ اي لبالا هب كلب نطاعملا خبط دولا

 ا مط رح لذاج

 | نما باهذ دع اهريغو ةرجغلا لصا لون نما * نبللا
 0 لظع اموأ٠ لو نفل لانج جاك

 | لّثجتإو.ناديعلا نمل غلا خمراهشل انمىلعرجتلا م

 لذجاو .لانجأ دع امو لباس اروولعلا بناج
 || لوق ةنمو .هب كدبغل بر 1 لاصفلل بصني يما

 ا 2

 ةريياعنلل فانجملاب هل

 ع -رفأ ةلذجأ

 اقسو ٠ 6 يل اجرعشلا يف

 ظ ل 00 كجم انيليأ 8 أانارذنملا نعي كالا

 او. مظعت ربغصل وهو

 لّدِجو :اهيلع نواعمو هاجد 2 يأ 1 املذجو

 0 5 تا سارق ب ةيئاع بة ١ ناعطلا

 + اركَذ دقو حلا ن :رالذجإ او لدنجإو

 | ريعصل 0 2 انادي - تش م ةاذح 1

 م تا هو لج +

 لجبل موأجو ةعطق 4 13 منج <ينلا 7

 ا ةيحاص لل قاحي لديك هن

 .١ ةح رثلا

 . مدجَأو مّدجشو مود و : مازولا ةباصا لوهجلا ىلع

 | هيثلا مدَج * نم كان الو كيسرهوجلا حام يفو

 (|ءيثلا نع ٌنالفو . هودع ٌدتشا ٌسرألا مذجإو . ةعطق

 | يسبعلا دايز نب عب رلا لاق ةنغ علقا

 دالبلا 'يلع سيق قّرحو
 انها 1 د

 : اعطق هدي مذجاو .مزع ءيثلا ىلع 0 ذجاو. علقا يا

 ا

 ظ
 ؤ



 : : 0 ؟|
 أ نم هزاغ هسدق ءاع ”هربطو ه د 0

 تيعاتمباَو انيفشاكلا 00 مازال تاماقملا ع ع ظ

 دالح

 يس كذج ا نولصم بذا 2 ةنم نشخلا وا ةبم

 ”ةرابع كولشلا' لها .دنع .بذجإو .”عيرس يلا بَ
 بلكلا هالو . «ةرضح لا اًدبِع ىلاعت أ بذج نع

 ىلا بذي ةبلق َنأك اهيحاص نمي: 1 ءابطالا كنع

 ةدحاولا هنم هييرملا وأ لغخل ايا هك أو 5 كفا

 ىل ةفاسملا بذا < لعنلا مامز تايذجملا * ةبَذَج

 ةفاسم فا دج نعل يني هان امم ةديعبلا

 جاهم 2 بود ل :لاوخ ند 2 الاكو : ةليعل

 مو ًاظخا ا تابُذَج ىدإو ةيهدشلا هوقو :تابذجإ|

 داي اذنه ا » هعف وأ هلوق وأ قواسم |

 نيل » بذاجا قونلا ن نم بودل 0 ظ

 بازوك برعم 0 2 ضو 8 3 ”ماعطأ

 اهموف 55 ا ديل يف زق م ب اذوجلا + ةيسرافلاب ْ

 كنع جرفتف اسبيلع 5دو رطقيف ىّوشي ”ل وأ رئاطأ

 حالطصا هي وهو . لوعنم مس بوذهلا * مادالا ”ه ظ

 ةرضح هافطصإو 5 ةنارعس ثورلا ٌءاضترا نم ةيفوصلا |

 هب زاف ام بهاوملإو

 03 8 ةنجدج ء و ا كانو

 ةرسك يشل .عرسا اَدِجّذ 17 درس يف لجزا

 - 0 نب دع ة لجرلا 3 ا 0000 58 ا

 »< عطقنا اذ ذانجنا هيثلأ 3 . 36 ةعبشب مف
 ذانج .٠

 0 مكلاقت هيلع ةتدايزو ءاونلا ىلع لرش لضف ْ

 ؛«ننسنلا هزاخ نانواو شتا ايوو ةلذقف وم ازكككفا

 ةدلغم ذانيكإو. 5 اهنال كلذ اه لبق ثئاسكلا لاقأ
 ةذانلا د ءىثل 1 و عطق 08 رج رمت كل |

 ثاذانج يدنعل اتي .تاضارفلا تاذانوما * نانا

 0 م محرلا + ها زحلا * ابنم تاضارق يا ةضنلا نم

 * ةناَدج ةذحاولا ٍةوخر :ةراجح نانا + ةّئيتملا ثرشلاو

 جرم ةذج هيلع ام ل اني :ءئثلا ىعب لمع هدم
 ءيشلا نم ةعطنلا لصالا يف يفو . :يش يا بايثلا

 ةلصاخملا يالاكولق قو ددع يصل روذجاو ا » ذي ذولا ةذب ذهل ك6 - ذي دولا + هك
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 عوطتمرخ يا قوذجت ريغ الاطعو ٠ ٍلوعفم مسأ

 ” كاصاساو لش ارا و هينا َرذِج

 ةرتبلا ت 55-5 ندج لسحب هدا وفل اهدا «يثلا

 .ةلصأتسا ءيشلار ذجإو." 0 ٍرَدوِج تاذ تناك

 «ًاذجاو. 1 دعا ورع 0 هلا رادو

 مو تبن تابنااو. ةتافملل بصتنا اراك مذجاب لجرلا

 ناسللا لضاوا لصالاو ردج ردصم رّذَجلا »< لطي

 امالسلا لصا يف وا و نيف 20 ويياشملاو ركدلاو

 ىلس يبا نيب ريهز لاق .روَدج ج ىععلا زرغمو طقف
 ةرقب فصب

 اههيف قتعلا فرعت نيتعماس و

 عل تا بلف كا
 دج ى ترب ةنامالا خرا تيادحلا قو اعرق ىنعي

 01 هلا حالطصا فيري, ضاق الل بول
 31 دل اك رو ردمل اك لدن( 6 جيورتخالا ىدعلا

 0 د در يظل ناد ديس ودك نركف

 هل سيل رددع رذج وهو صو . لم اك يعتز
 راشعا ةعبرإو دحإو اهرذج ناف نينثال اك يتت زج
 ردبلا دلو ذذ اق روك اور ذوو ردوا * اًبيرقت
 لوقف: بس اك هنويع ل 4 نايا هب ةيمشو : ةيمحاؤلا
 وتم بيطلا ىلا

 رذّوِج نانجاب وتلاب ف انك

 غيض نافجاب كاب و انيلع

 ارق | نيمكمال الجن نيعب ةاتف انيلع تب مف يا

 ' رداح وو ذأ وع

 نيل

 + ج دسالا نيمكنيرظانلا عورت نيعب
 ا 1 كفاوطالا نامل ظيلخلا بطلا لطرره كوكا
 يغرلاك ةحمس ةَرْذِمملا * رذايج ج ةلمم لادب

 | /انأيحإو .رجل | دبع اموُمسي نوداّمصلاو . خف فل دوسالا
 رجلا * عططاشلا ىرم اعارذ نيعبرا وحن ىلا موج

 ' ةي خلا ناجل كارطالا نئنلا ظيلعلا,ريغنلا
 ا ل هاذا ةقيلا نجاح اةلالتع نط فارطما



 ىذو

 مدخن ا ةاخلا يارج 020 7 هتتوص وير كهل ا * مدج جأ ا

 ندا 7 رفق كعب 0 لج 2 ندا -ندو» |

 ليقف ٌيريمحلا و ١ نب ٍسْلعِبيَ هيون وحلا نسح |

 ع لأب ع نم وا وهو مانجا وذ هل 1 |

 مودل 31 هش هدح دج لو هلا لع لجر ا ْ

 عرتلا ىدفلل|

 بلطوا ةجاحةلأس (يوإو ع نيب ا مادج ْ

 1 را 2 >* ىو 72 ةاطعأ هيلع ادج 00 ةاودج ا

 طوق. ىودجلا ءاطعا انالفو . ىَوْدَجلا باصا دجإر |
 ا ئلاكف يدجي امو٠ ينغي ام يل انه كع يام

 ١ تال 3 9 اروع هاهيخاو ع

 هإيعلا !رخلاوبا لاق» 3 ب
 اكي ريتسن ا 9 انج

 اكيطعي يذلا هل هل | لئان نق

 الا * ٌدض هسودجلا يطعمو يفاعلا لئاسلا يداجلأ
 ناني .اماضقا كرش ال يلا نر وولكللا ةيطعلا|
 ىلع نأو 35 ا اب 57 يسع انقسا <ببلا| أ

 ال لوقت . هرخك رهدلا ا لجو .ردان نايدحو نسا
 0 اباه لولا ىو َك را 5 رهدلا ادج ةلعفا أ

 دما ليلق ةرالفو . عفنلا هادم +ثسإو يا اج
 0 00 انتو ادا: ىو دس ىنغلا لياق بلا أ

 ةهاوه امبرمالا نع لغتشا نان بورضي ياودج يناعلا ١
 دودج ج عيطتلاو برسلا ودل * ةنمأ |

 5 اودج فلط 1 مو عا 0

 ل ماقرازسلا ىداقل قاعيممل رم ]
 مدع رض ىلا لصام وام ا :(يداجلا |
 يه اهغم يف ةنلث برض نم ةلصاحملا ةعسنل اكددع ف

 يف ةيصالا لاق .لازغلا رّسكيو ةيادجلا * اهوادجأ |
 رعاشلا لاق .منغلا نم قانعلا ةارتجأ

 ؛ زوذجملا س أ

 نوفل | 5 ةيادحلا ةحاراي |

 ىلوالا ةسلا يف رك لا لا وهو را الزلال يدل ٍ

 0ك لعل عرب

1١ 

 ىدجملا : الو نابدجوا 7 مج 0 2 ىئالاو

 1 أثيو ةلمقلا هيب القوت اجا تان 2 رودي بطلا

 غ ضيا ؛ ا الوقت ةماعلاو اياد /االو

 نثايو ةئيب قرف يجف ةنوفسل نوهمجنم او 5 دقرنلا يدذدج

 ب رعلأ نا ليق ٠ ول دلل قصالم نشل ُِف 5 ربو جربلا

 | لح رلاو 2 ا ثح ةكشحلا ةعطقلا ةيدجلا الع ُهْف ةرعل ال

 1 علب رح مد َج فراغ دج اهوا كب

 كفل تلول ةهلطتلاو حايل زهري اي لوقت ةماقللاو

 [لاق لئاملا مذا امير سر رد ابان كديقرللا نواو
 امة ريضبلاو ما قول اؤردلالا 15 دعا ةديوايإبا

 عطقلا ةداملا هنه يف ىنعملا لصإو .ضرالا ىلع ناك | ى
 رد ج يف رأو دا

 | لاف 0 ُِق لوكا

 رذ 33 أ دج - ا

 + ذاح لاب ةيداحلا ة ع ةلاغ امج ذمة
 ا ّح 2 5 هي 5
 ١ 1 ا ف بدلجو 00

 ا ا ءينلا ةنرالفو: عطقنأ م 20 .:اهعبل لق ةقانلاو

 | طف دمأ نع نيلاؤأا ١ ةهض وم وك ةلّوحو 7

 ٠ هيف عرك ن سفن و ااهفرع عاملا نمو٠ 0 عطق 2

 | ا اا وبقلا بذاع اك ةنع ةعفد َُض هيلا ةبذجو | كن

 ||.ةيف ةعزان <يكلا اًنالفو . وعضومأ نع ةلوح 7
 | ةالؤح هيثلا نالجرلا بذاختو .ةبرش نيللا بدت
 . ةباسو ةبذج ىنعب ةبذنجإو . هيف اعزانتو هعضوم نع

 | نالفو . بذجنلف ةبذجل اقي . بَّذِج عواطم بذجنإو
 بذاوج ج اهب لق ةقانلا بذاجا * 0 ُِ
 طاق كت ثحي ةاود ءابطالا دنع بذاجلإو. باذجو |

 | لعنب وا بذجا ةّوقب ام ساه هسذلا تسل اوم
 أ 31 طالأ كنعو٠ .تذاتلا قولا نم ةب ذاكا | + ني نسا |

 | *ةعفادلا ةرنلا ٌدَخءاضعالا ىلا ءاذغلا بذجتينلا 2

 ابعت ماجالا هل رق ةفيطلا لع دع ةيداحما
 |* نينلاو ءابريكلا تريب 5 باذنهنالا وا بذيل ةلباق
 هلأ لت ا وام ع بانجو . ةينملا ل واطتك ب كانك

 ه١١



 ندا

 ل ا ل ا مافلل ةيع
 هيف 0 ل قيدصتل 1 سايق يا ةلابم وأ ةروحعشم

 كلوتك مياسنلا وا تف ارعالا ع و هل اهمدع و ةقيةلا

 مصخحلا مازلا ةنم ضرغلاو (ةصاورف ارابلل اب فو د نالف

 .نراهربلا تام 100 كك ازاحل نع دويل وه نم ه ماجنإو

 ةيصخ ءراأ عف عف د نع 5 ل / تايلكلا ْف 7 افو

 ةعزانمل آلا نوكي الوهو ..ةيبش وا جس هاوق داسف نع

 لاقي بلصلال دلو . هدحو هب تب دق رظنلاو . مريغ
 :تيلاغ علا لود

 0 كا عرارتلابو نمو نذالا ةينغمملا ءاذلا نم ال رولا

 ةلئام متدلإ هاك ةقشقشو . طلا ةنسجع هاد واش

 هنالدجىلد سومافلا شو 1 هنالدج ىلع بهذو. لد ج

 ةلدوا + هتيحانو هيبحو 1ع يا( مح سلو نوعلاب

 ل دا بحاط نيل دولا + نواطلا تا سارهملا ةقدم
 اهكأي تفز كيردللاى م - دي شو ةليدج كامب سلو

 لود د كتبانلا وهو ىننح 2 ةفينح 2 2 5

 00 ةر ايعع ءابلعلا ا قو .ريغصلار هلا لَودجاو

 4 1 ردتخم هجو لع اياضق عووج يون (ةكبش

 5 1 ةدحاو 5 م |[ ماباقم وراه فوقولا

 ريشا فورد! لور ناقل! نب !تادكلا واب درج

 ةفصلا لود 2220000007

 ُّط وطخ تاكا ١ حالطصأ ُْ ناو دجلاو و ١ ُِ ةيبغملا

 ا رظاسالا 5 وح تاكلإ ةوص ةف مس 0 > ةهياتسم

 و | لودجلا مامزلا ليدتما *لوانج ج تاهجلا لكن م اهب

 نيذلا ءرمأ لوف ة ةنمو. زم

 رصف لي دج اك ف رطل كو

 لأ دا قلل ب وبناك قاس ق

 خيل 0 وأ 35 نم 000 ضيا ليد او. لدجج

 أ هللا دبع ل اف .اليدج حاشولا يس اكرو .ريعبلا قنع

 يدبنلا نالجت
 ماخ حورف ا انين ف أك

 اهلبدج رةتسا ثيح اهنتم ىلع

 #3” 2 ازنلاو ة ةيم وصلا دي دعلاو

 |0001 نب ناعتلل ناك لبالا نم نال دعو :ليدجو | رتامونم

 ةمادجلاو لبنسلا نم قدنب )ل امو دحاور عمق يف نجري

 | هللا هيدا < فلعل 4 ترهب ّيغللا

 دقو ل ادج اهبحاصو اهوحنو ماا ةجيرشو ةيحانلاو
 ” 0 ا نيك اديفو ةليراسلاو بل اهناو نكذ

 ' نمل وسأ اكل ( ابطا انا نتاع ءاضالذب

 ظ دعاسو» لداغا جرةصلا لدجالا * ةليدج رعشلا 98

 ظ لدا ادياررنملا دجال اوبس ل

 أب 0 اال: ا هاما ا ةنعوا ل
 دنعو . لادجلا ديدشلا لادجلا * مدخل ايمارلالا ل

 ليد'+ت ج ووحنو لصبلا نم ًاليطتسم لج ام ماعلا

 وصخ ديدعلا :لدْخلاو ..قمانلا قم ةعاجا لّدجلو
 نوم يثعالا لاق .رصتلاو اهيلعرداقلإو

 ةناميادتم ا لدضر للم
 كدا طيح ند اب

 لالا لدا او. لداجم جر 5 اطفي ا

 لاق.لتنلا رعب بصالا فيطل كسا َُو دم لجرو | ن
 ئرتغ لا ةدابعوبا

 حابصلا ىتح حارلا ساكب فاط

 حاش واا ناكم ل ودج 00

 ”عردو. لدجلا ة ةنسح 0 جاما ةأو دو ةياع انا

 3 .ىصلا ة ةيااسحس يل ةل ةاودجت ا حلا ةيكدتئا ةلودجم

 ا ل ءيش اخو لحال ةداللا هذه ا ىنعملا لصاو

 ةماكحاب
 اجيوف كو ترعأ م دع ةانغل | اهم

 لا فا #١ ةينك معلق ءىثشلا مدجو. ةمداج

 || ةءادجلا *«عطقنا + يثلا مدجنإو . هل اًرجز مَدجإ هل لاف

 ُّ ربلا يَرذ اند يااقنلا كم جرخمأ 7

 ةروملا ا 4| درت يحاول < ةنبت 00

 برضو ريقانملا رح رياصعل مك مده ا# لغلا

 ا ظنؤةيقرلا] ةايلإ و ةريصتلاب هفدتلا دوما حر



 5 5 .هب بهذتو لاملا 02- ةديدغلا ةن داأأ

 يأ هاعر نان رنج اوف ديننا عالج 59 موق نم وهو أ

 لايك 0 ج نم مسالا عدجلا 3 ول ل

 8 عدجلاو ٠ عد ص ئبص 51006 .تايبضلا قم ءاذغلا |

 ءرصم ةغلب هنأ

 ىضعلا نم 5 م ب #نيملسملا ين ةقانو. عدجالا

 اهتاوخاو ةقيسللا # ةيعدوج عنا م لاقي هعدج دعبأ

 دج ج هاعدج فو : عودا جس + عدن جيف

 ديلا يما هالو عتجلاو ناطيغلا امضيا ع-جالاو

 نين ذالا عواطعقملا زا 410 عّدبْلاو ١ . 9 ملفي ام وهوا

 ةدئاوطل ام تبنلا نموا

 ثصوصةموهو راط اقدح فدي دئاطلا َتفَسَج ا
 ةفدح ْ ٠

 عم ||

 او .ةعطق هله > ||[

 ءيثلا هخيفلراب هفلخ ىلا هيحانح ىري ةنال

 عرسأ اذا كلذو نيديإل ادعو ةلمملا

 تودصلا عاق يداحلإو يزد ذأ
 ءادكلا ين

 لاقو هللا ةاندع ٌلقتسا وا م مذا ٠ ف 1 وال فدو |

 * هب تمر جل 520 -3 امص يظااو.

و ىدتع سيلو ىلا
 هللا معنب فدعا تيدا 

 اساسا رثكل اب هي

 فّدجو: اكادعلا هذ نيقتتلا قاس جلل مدد ءارتفالاو أ

 ع زكت ىلاعت هلل ع فّدجوأ| ||

 شيعلا 4ياع قد .اةيا لاقي هياَع قّيض يا الوهج هيلع ا

 قادوا 2 او ٌروفلا فدجأو. ويضل كا 1 ازيلجا

 0 ملال 5 فدو »« ةينغل | هاف ادد او ةافار دى |
 هلك ينغي نمل اب تابنو ةفر ع اموا بارشلا || -و يل -ّ ||
 بز ند باردا 00 هب 86 ر امو: اك بر هلل م نع أ

 ةح لءاق< فالخأ جربنلا | هزمرأ كم دوللوب ىّذَفَو ١ أ

 نب فاته 3 فلا ل اقو ٠ ثدَعل ما ادبا وه حاوصلاإ

 ةافدجلا * فَدَجو ثَدَج نولو ةغللا يق اا أ ا

 كت

 3 ج يف 586 7 58 يف وطخ رس علا 1

 هلا ف ادجلاو:ماهسلا فداجلاو .ريضنلا فدجآلا* فاأ|

 عل 72 اع رجا دعغ معا :ءاطيغشيلا تلات

 لدج

 .٠ براوتلا 9 رايس الم اقول تان بشخ نم

 يأ ومثال وارئاطلا كود اا 0-5 وه ليف

 لانلاو لادا اب ةنيفسلا فاد ودا ١لاق.ةيحانجا و

 رع دقو 2 0 فدو ناتي بصق ناتغل | تس

 9 عوادقم ي !ةفوطجلا فزد موكل فاودجلو

 2 ىنعملا لصاأو . اهريصق يا 5 فود 50

 عطنلا ةداملا هنه

 : هل 0 يثلاَلدَج

 ا للعرسان ع 0 هلع الادب ةلدوو هد لع د<

 دوو .عقو لبخلا ةي ثلا ضرالا يا ةل ادا
 1 هةهحرص ةلدج + 5 أ ينزل ةفقرت أاهريغو ةيبظاأ

 ع د 0 لجأ وا

 هل داجو. ةيمتخاب ةهلذجا باوصلاوا:؛

 تادنجأو ٠ هرفض نعشلاو. دل ارا

 هس انالق 5 اهلا

 ْ لغ ١ ةروس قو . اًديدغ اناككا ةصاخ 3 ادجو ةاداج

 يقلاب مهل داجو

 عم ةارمال ل ايف
 » ع
 58 ةلدج لاقي

 لانج الودوزعبلا روش يفوت نيا يف

 .عرصنا لو: ةيراككاو 2 ءاقفرلا

 ا ىدلل اي ادا شادل داو د

 | | لداجما *لدجتاف هلّدجو ةلدج لاقي ٠ عرصنا لدجنإو
 عم ىشسو هيسوق يذلا وهو منار ١١ قوف ةقانلا دلو نم

 دعشي نأ لبق رادتسإو ضخا اذا علبل ١ ل ادا ** هما

 لذلا اًضيا ل ادّدماو . هل ادج ةدحاولا دهغ لها ةغل و
 (|| تم ,ةروس مسإو ةصاخلا ةَّدْشو ٌعاودلا تاذراغصلا

 آرب نع ةراع 0 تافيرعتلا يف لاقو  نآرقلا
 *تباقلا ل !لانجاواهريرقتو بهاذملا راهظاب ىلعتي

 كلام ١ كفرا اج اخ قكزدملا ل ادّضلا ةنحبإ و ليلكتلا
 *«ضرالا يا ةل ادجملا ىلع اغلا ل امي. ضرالا هجووااع
 ادن كير هلم نمل تاغ و ةموصخلا ديدشلال ادا

 ا 0 س هو 3 0< م ْ

ربقلاو تدصم لدا 2 اهونو
 وع 1 أقَي معتاضلاو 

 ! دي را ارك 0 .باصيا لد

 7 و ع لكو يوضع لكو نيلجرلاو نيدبلا بصتقو
 250 0 لابجأ ج ريغ هب 0 0

 8 2 ل ك1 هيلع ةردقلاو اح ُْ هلال
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 10 هي نردلجأو رولا هرله ا لاغح هب اياك كَ

 هاني 01 هردجأ أم ىنعمو وهو رمالا

 ر مر 3

 0 0 ا 0 4 8 6 ا

-2 

 0 57 0 5-3 0 رس

 ةلطاخألا رابثغاب 8 9 طئاخلا كل لش طئاحلا رادكلا

 رو هر 5 َِ

 :زةجوودجبوج حافترالا رابتعاب ل امي رادع لو. ناكملاب |

 ردك رالا نسيحسملا وجامع ةماعلا فنك راق
 ل م ا 3
 ميطحو ٠١ سمودج 3 يسر تبنو نا الد 3 رادجلا

 ةردج اةدحاو 1 ب برد 55 0 2 0 ١

 ىلا رغب خلي توزر اضرار دو وابن 0 - ظ
 ردعمو 5 يحرق الا ند 6-0 ِف 0

 ناب ٌرِلِجو هل رج وه لاقي. 00 ْ

 0010 ج لعفي

 رمح ”روقب ٌيرَدلاو ٌيَرَدَحلإو يرد * اهبيصي ةادأ||
 طّشنتل ةراكآ يف وا ندبلا عي يف رشتنت سوو ورا ضيب ْ

 هر. ناطنالا تصتال كالا ىو اعرلا
 يف ريظن اط
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 عت

 كف 3 نيترءردانلا ِ ةبيصل دقو ةدحاو

 لاه كلل .اننم ةيضتل قب ىلا هيما ريغا كلذ
 موك ةددعتم تاقوا ف نوكيال اع اريبغت اًهنوم ةماعلا
 ةنع ادرفغمو شيلا عم تبني يتنابن لصارإو دما + حلا

 هبااوح ينإ ناكمر 0 را هبشب

 كلر !راذكي تيب رالف لاقي. ةضنملاو قيلذإو ثرادج

 ىلاذل لما يلح انك ناريه ءانكا

 بالو دلال

 اهبرل يف مسا ٠

 ااكبح نوكمف ]5ريال ل ةنم وانزرلاو سدعلا نب زيا

 ةغيص ة رد .ئ 0 هةجو ىلء از وأ كيرلا

 ' ال هر دج ارمالا اذه لاقي وي دجا ىنعم نم 0

 ل دج هلا اذكا لع ل ؟ةردجم ةنإو ٠ هب ٌريدج يا | ىب

 ام” ئردحلا ةريغكا وأ ردح تاذ يلاقرَدع ضراو| *

 نمو ملا للف نو دقو عابسلا ةريثكل ةَعبسم لاقي

 ىلا داو .ريدج يا اذكل رو دج نالفو تر دما

 ةننلا وا ةيوقتلاو ةطاحالا ةداملا هذه يف

 - سدج

 كراك عافنرالاو
 ! 5 نم هرقل انو ةسداجلا كا

 || ضرالا ةسواجملا *سبابلا مدلإو ءينث لكنم دعا ايو |
27 

 نم رئاغم ثيدح يفو . سداوج جاْثَر

 ىتح هل ةياهاجا 2 تقرع دق دا حرا هل تناك

 3 هادا ان دع :ءنجت يثلا د

 ةظيلغلا 10000

 ||| عطق اًنالفو . ةنسو ةسبح اًءْدَج هعدجي عدج
 || عطتب صاخ 0 ليفي ةفشاوا هديوا ةنذاوآ ةننا
 5 مشوق هيلدو جيتا ُُ وهو وَ مريغل هل اعتساو فنالا

 لحال
 نب ةبده لوي

 نأ 011 ةننا تريصت عدج امر ض رمال لذا

 كلذ قو ٠ هيةيقل للاويل رةيظع 0

 © س

 - مرخج

 روفونا انيدياب نع دن

 4 ده أنني ايف لهفلا هييورطبو

 ِْ رمل يدلازقاو 001000 2 ا 'يبصلا تعدجو

 | نع علق اي ىأ عدجلا هل هل !هبرال يأ ه هيلع داع هكاعدح

 ْ اعدج عم لجرلا .عورلجو' أبيعم افا ةلعجو ريا

 ١ هل لاق 00 5 ادع 2 ييصلاو» . عدجا ا 2-2 هةصخش ماضنال ريدج ربصنلا لاقيه 0 فلز مضنب

 تابنلا طل او.“ 02| هم مالا يبصلاو .كل 5 *ةعيبطل أور خضم ةريظعلا ةرب دولا 2 ادعو نشا
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 1 - ىعم 2 ١يصلاو.“ ني ةعدجأو اكو و و أ ئ رادجا 0 اهياحم ىف كذتس امهماوخ >اؤردنجاو رديجلا

 : ةيصاخو ةئاش اعانجو ةعداجم ةعداجو . ةتعدج .ةعاّرلا هلى ايو ريطلاو وسل .ةعزفم عرزلا يف بيضي

 اهيعافا غداجت دال 4 كر :لاقيو. اصاخن قاما اهداجتو ىذ و 9 هل سي رادجلاك ”: رالف موق ةنفو

 ماطنك عادجو لص 6 ان دل اهبغيب لكأب يا ماعطل 1| دبع ةرّدهلا ةنمو٠ ٠ ةرذجم نفنالاو ٌيردجلا
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 ددج

 ةريغصلا ةاكولا * راما ني
| 
 ءادجو.ةامالب ةالفلإو بيع نم نبللا ةبهاثلا ةقانللل ١
 رفا عئاب دانا ا*+رحذ دقو فئاطلاب رعضوم منا

 لك نيكل ازاعصو تاق ناتلك دانا .اهجماعموأ
 .راغصلا ل ابحإو نصغوا طبخ نم ضعبب ةضعب دمعت
 * ةيسرافل اب هادك ب سراب ال ابطا ليواتلا فو

 7 1 + رخذ دقو فئاطلاب رعضوم م نادجإ

 22 للا دنع صخشلا يت يلو . بالا أو ألا
 تناك ةأوبس ع 0 و2 هيلا اهتبسن يف لذ ديال يفلاأ

 00 مأو ألا د ا مخغشل ا كلذ ىلا ةياد

 رطاخم وا بالا يبا 1 بالا 1 5 ةروك ذل ضحي و 0

 ا 0 ظ
 يف لذدي يلا يف ضبا -- 6 ةدسانلا ةدجحاوأ

 نوكذلا طلخم هيلا لدم نوكتو كساف دج هيلا اهتبسنأ
 يوذ نم شو بالا ما يلا ماو مالا يبا“ ماك ثانالاوأ

 ضرالا هجوو رونا 7 37 دسافلا داك درالا|
 يا؟ ةَدج هيلع امو. لي دضَو بلكلا قَدعف .ةدالقوأ

 داس نيهأ ةيفاسر هامور اقر هتف . ةقرخأ |
 دج بكرو: ةنول فل اخت رادحلا راض ةبس ةملو رعلا||
 455 هيلع اءامو لايران اول مالا نم ةدجورمالا]| ا

 لاب نسور م كفلل لارتافوب ددج ج ةقرخ يأأ|
 قئارطو ”ططخ يا اهن ماولا فاض وايضا دج :

 ديلا ىنعب ديدج عج دج ئرشو . اهنإولا فتم
 3م و ةدجو حاولا قب

 بع اياد رطل لك ركل هو

 لجرلا ٌيرتجماو :: لهما حال كيلا حما يدا

 نم اهبل لق ةجمنلا دودما < لظحا يا 5 عملا|

 لإ دودج زنعلل لافب الو لبق ٠ دئادج , 0 رغغأ|

 ماك «انجلاكلا ص آم هيف 'عضوم 007-5 تصل

 مروي اهدحال لاقي نيموي ه برعلا نيب نافعقو هيا

 ديلا * يناثلا بالكلا موي رخاللو لوالا بالكلا |||

 ةنيمسلا :تانالاو ةظنحلا عظملا لجيرلاو نضرألا هج

 ل | يا
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 رطلا وهو ذدجوأ| '

 ا 1

 ا ١

 ا

 ردج
 ]ب ا

 ةع دقلا تاكركمملا 0 رخو ق جادا ضيقنو توملاو| 00 ةعوطتملاو يدشلا

 ديو وفاعل وه أ ا؟نييمغب دد 'ج ج ةرابلا قلم عراف
 هللوتر اعلا ةعلءاببلعو بلكو ميت ةغل ىلع 0 مغب

 يأ كلئاحا 0-2 فاز ب ركود ىنعم يف د

 رعاشلا لاق .ةعطق

 اديب نأ يلم يبح أ

 انين ها ايايع ولبإلل 315 ديلا
 نم اهنال ءاه لأ يدرب ميرلم ]َيقاةنمو" اعوطقم عا

 . ساهلاو ليللا نادي دولا # لوعنم ىتعمب ليعف باب | ت

 اطرهاور وق ةنمو ٠ نادي دهكلا تلئخا ام ةلعفاال نولوقي

 ةرشنا تنكدق ام نادي دجلا ىوط

 لكلا نيعألا ك تاوذ يتركلإو
 ةذيادجلا ع ديلا ايه دحاولا»/)اعيقله فا وني الاابأو
 نم نيتثدلا تت يتلا جرسلا ةديدحو ديدجلا ثوم

 . دلوم وهو. نأت ديدج اهو أدب قّرالا دبللإو ةدافرلا

 امميظعتلل ترص اهناك داهنجالاو دج

 مهضعب لوق همر انابحلا زخطتلا# عرفي

 مخي 52 و سانا لكو

 لمانالا أهنم ٌرنصت ةمود 00
 *# ديدشلا باهرالاب اهفصو ليادب ةيظع ةيهاد يا

 هيف يذلا ةيسكآلا نم هاذا ىلا ناَدَجَألا

 بييبشت ال يتلا ةحرصقلا ء ءارعشلا هشام هنوف 0 وطخ

 .امفالخا رارصلا مط يتلا قونلا نم ةدّدْماو .اهيف
 ةداملا هذه يف ىنعملا لصإو .”ظحلا معلا لجرلا دو دلو
 عطقلا ةيماسلا تاغللا يف

 تابنلإو:صتلكة رف جرخاردجر دجيرجلا َرَدَج
 :زايشا ةعواوت لاو كل ديلا 0 كلل
 دوا ياو و خل ادخل 00 وح نادجلاو

 يرد هيف علط لودي ل 00 ملط دبل

 لجرلا رولجو ٠ ”ردج هقنع يفراص ار رو دج 0 ردجو

 َرَدَجَو :قاربإلاب * ُ مركلاو ٠ دج هب ع اردَج ردي

 اذكب ٌنالفو .ٌيرَدحلا اهناكةسوؤر تعلط ةرادج تينلا

 ني ف ا تع
 ةدش ةديدجاو
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 كري موق وذو .هل ”اعد وهو يناكأا دمحاو او حو 7

 وأ ىلع 0 رانا مطوقو . ةتكرت يآ ةنم نور

 ا ةداجترمالا 5 ا كل ا ل يازب ق١

 .ددجتت 00 كرف ب راع ادد دي ثا دد#تو 0

 بوثلاو نين كام هيثلا َد دجسأو ةنبل هد عيل

 . لزاما 0 2-2 8 8 ب لو 0 -جوو 00

 7 نعل اب ذ دع ا انالف هل عصالا لاق ْ

 دانا 7و 0 5 6 ةطسوو را عم ةداحلا

 مارد نوال ديدو عمجو دانا داداو . للا

 ةياعلاو هال .اف بالا وناو- معاد ل الك ييسأ |

 ةدج ىثنالاو ة 52 وو ليا جامع اك

 2 ةعبس قلع كدا اه زها“ ءابقنلا دنع معا ب دل

 يدب امو جفماط ةومر ا قرط ا لك
 < | ضيا دج. اهوحنو اهبا يلاو ”مألا لاك 0 ا
 ايدل تسول قالا. فقرا واط طق جا
 ملا لجرأاو ضرالا هجوو رهنلا 00 قمل

 ةبحاص خت اماعبر دج ىلاغت ةناو نما ةروس ينو .ًلضعا

 .ةضيف ليقوهانغوا ةناطاسوا ةتظع؛ءانعم ليق اذاوالو

 عفنيال يا دولا كنم ديلا اذ عفنيالو ءاعدلا يف مهوقو
 لع ياو ملوقو . ةانغ كدنع ىتلا اذ
 اذا سومانلا يف لاق .اًفاضم آلا ليتسُيالو ردحإو تم
 لاقو. هيض ةيلغسا ع ِ اذاو نةيقحب ةنلخ ارك

 ءابلا حرط ىلع ةبصنو . اذه كلم ردي ١ ةانعم يمصالا

 رعاشلا لوق يف 5 ضفاخا عزنب يأ

 و مو َرايدلا نورت
 مارح اذا <لع ز كل ا

 رخآلا

 ينع ثوملا در دعب اًرنكأ

 اعاترلا ةّمملا كئاطع دعبو
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 ا[ هت مشل واولاو ٌحوتفموهف واول اب كانا اذاف 0 تدع

 نافكوو هيف غل ابملا قدا قرت او ةلجعل ا دعلإو .رك ذل . هع

 لياقلا ةاكأو - دض ء ءاملا ةليلقلاو ةرزخما را لكلا ريغك ٠ كلنم أ كلل اممانعم دلما نب ور وب ل أقو

 ادت ميظعلا لجرلاو ميدنلا هالبإو الف فرط يف هالاو | لوق يف اك ةياظللاهيلرخنللا ىلع ياردصملا ىلع ةبصنو

 دَدلا كلس نملخملا يف موق اهيلعو ةيوتسملا ةظيلغلا | ىهف كّدِحَأ لوق نمر عشلا يف كاتا ام ٌبلعُت لاق

 رعاشلا لوق لوالا ن

 2 ناع علفنت أم كدِجأ

 | ”متلامو ناس نب
 راشألا كلفت تاولش نيرّمع:اي ل ازثاما كد جأ: يا

 0-0 لودن قانا ىلا سانلا نيب لاملا م و

 .. ىتفلا ة ةعيش نم نه ثالث الواو
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 .ةلجال انالا يف ديرثلا نمريسيلاو فاحتحالا دعب اهيف
 | ةفر ةلاو 10 الفلا نرق كيس عّترلا نم ةطقنلاو

 ةيرق تناكو ا لها تاقيمو . ديلا ]هوا ماعطلا نم
 سن ا 55 نمد اليم نين او نين نأ ىلع ةعماج

 وا 05 تيهسف اياهاب ليسلا فححاف ”ةعيم
 كا تاك 2 1 ١ ةنفلا 52000 كل ديرثلا

 هاو دلاو ايالبلا تافاخإلا

 نطبلا فاغ ةاضا نم فوتو

 لولا لا ال كير ةانرو 02

 2 ا 7 كلا نش يول ا موه 5٠ او

 نينجا مظعلاو ميركلا ديسلاو ميظعلا لجرلاو رينكلا
 ال اعبلإ) ليل يو ."لفخ ر دصم هلا + لفاخ َج 1

 د انقر ضبا ةلفح او ناسنالل ةفشلاةلزتم رتماو
 لفنججلا + بكوك مما سرذلا ةلفشو .سرألا يءارذ

 وباب يف 5

 ا 2

 . ةبيصملا ةنعجاو .بئاصملاو يف
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 ع .ةرلات دوو 1 رو 0-0 0 د

 ذةبذكو 2

 0 اه 10 ةهعنل 00 0 0 اودح

 00 "ليز ةفداص اذليادع را طرا ل وأ معنل

 لجرا راو ٠ لطي ل ثيتللاو - 5 تسلا كك : اريح دي هيغل
 2 ”ماعو» ص 0 وو 2 وهف 5 0 هربت ل

 الو ريصق 0 يا د 7-0 سرفو .رطملا ليلف

 3 يدا يش 6

5-5 

 ضل | يدان ع

 داتا + ةطنحو اري زارغلاو .اًنبامدللال

 تايلكلا ١ يق ل اق .ريخنا 1 داو 1 ابل ازدإلا خطب

 ةيفن بلقلا يف ام تابثاو ةتابث بلقلا يئام ينن وه دي

 نان اللف - ل اق 0 لك نم يننلل مق دارب سيل

 ناكنإو .ايفنمو اًيفن ةمالك سي اقداص ناك اذا يئانإ
 لها دنع ديلا قلطي و.«اضبا اهنا اح 7 بذاك

 بحال اق .برضي ل وخن م |ب يننملا لعفلا ىلع ة ب

 ا . يضاملا ين - | ام دجتا تانيرعتلا

 وج مالو 4 ةنمكعا ينلا نوكيتلعنلا ل : نع رابخإلا

 م و ةصقانلا 10 كل تا از ةعف ةاولا ف 5 مدن

 نيملاظلا نع بويل كبر ناكل
 ريصتلا بد ا

2 

9 

 7 1 عظعلا ير دا 2 راط

 لعل ىنغتسإو آي ياكوا ير لجراا لد

 رداختا م الغلا لدي ظل او ل دما + اهاركأ ١ ١ امم بالا

 ريصنلا لدا 3 نيعسلا

 ةلخدأ كيبحلاو --_ لخد اًرج 0 2 2 كرضلاَو -

 أنيصي 2 هل واف َرْخَأ :نالفو ٠ لعتم مز رح لاق -

 ءاشد راغ نيعلاو . تعفترا سمت ثلاو. فاق راخماو“ هراغا

 اع كبع نا بيعش م لاق اقأ ْ

 تّرخآ نسخ | برغم قاو ثمل م م١ اذأ

 قاما وسو كك را 06 2 ةجر> دو ”ةعرص را

 | طئاا مىسلاو ل انالفو. ةشدخو عج الاو“ ا هانالاو ٠ ةطبروا*“ هعرص اًنالفو. رك

 نم يأ 4 كيسح 4 هيسي

 عيناك دلو شح ا 5

 37 ا 0
 ليقو٠ ري أ تآخدأ اهلك تيب 7 ترج ىنعم لو

 *ةبدجللا ةنسلا ض يفو ةرج 4 ار نم د

 بضلإو . طمتل ايف اواخدمونلاو ل لرجل | تر
 رجا لخدي نأ للا 1 هر 7-0 1 .رجا 2 ةلخدأ

 ااا تضااز تراغ نيلا فرع و

 رح بباح رج و ٠ هل ارجع هلأ بيض 0 0 + ةصلا راو ثذكتا ارحل ةسضاا رهتجإو يف |

 عيدجلا ريعبلا 0 »< ةموق ىق 2 ا )يذلا ى 50 ارحاجلا

 نع لكرجإو .رعفلا ديعبلا راغلا رولا +« ىلا
 عرج رع 2 جاهسننال عابسلاو ماوطا ةرفتحت
 0 هارد ص د هيبشتلا ىلع تسالل هل ةلعتسل هك

 ىلا هر َ

 ةديدشلا ةنسلا ةرج او ةروج ا د رجلا خارجا + :رغ |

 : ةركي ا يف لخاو ودلا رحاوبملا * هباب ىف ةمرعجا »< ةبدجلا

 ىنعملا لصإو .رجاجم ج نمو ًاجملا ريما * نماككلو
 راتتسالا أه ةابتخ ال ةداملا هذه ُْ

  2١اي ١ مسج هل ضل ٠ سرغو ||

 كا نام جلا د+ قلما مظع ثبراخو برج

507 

 قاف | عيدجلا ظيلغلا سرفلا ش ا
 ةمرطا زووتل | طرا
 قيضلا ةمَرك ل ل ناو مرج

 ةدئاز مملاو : قلف
 ىنعمو ةنز طرا طربا

 | هحدح ةداجو ٠ :لذد 55 ىو 3

 ةسحاج »< كيف رد 1

اساَحَو ةسحاج
8-5 ةشحاج 

»* رمالا ىلع هل ةلوازو 
 ا 

 ا كاذ لاقي .ركللت ديكلاو ا 3 ا
 رو

 00 هل“

 ءيأ بمال يع و 2 يح - 1 دلجلا تن

 كاخا ا ىصلا ِ نطب - ق١ .جح حازو ةعفا 0

 هد

١6 

 ما
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 لذا هلكت ل اق ةجورلاو ألا لكلاو لذ هلا لايلاد
 روش . لتج ج ةيظعل ا ةليلا 1 0 5 سو

 ل هللا تزل وق وع

0 

 | | نيينادلكلا دنع ةفقاسالا سيئر قيلثاجلاو قيلشجلا
 نوكيا تاك ورغم ةيكاطلاب ارغب ادب كيف يك

 ةقل انج ع نا اا

 عوبربلاو تفشخملاو ما ناسنالا هج
 1 رو جو ص

 لارا

 ١١ وردص لع عقووأ حربي لف ةناكم مزل عز أموذجو انج 2

 ا يراد 1 1 5 || مح 5 0 خود كيلت

 . ةرسل طع 3 قدع أى١ ةنابن لقتساو ضرالا نع عفترا

 موثاجلا اك أخم دحاو لك عن ج بار ا ءراأو

 ةماتكا نيولاكلا مانجا 2 ردا لأ ماى قدا 0

 . متجر دصم مثلا *«رفاسيال ”ماّينو ميلحلا ديسلاو ديلبلا|

 قذَع و١ ةماق لئيش ض را ىلع” عفت رد يأ 1 ”عر زو

 متجحاو 7 ب يوم مثجلأو ١ ا مظع يأ 5-7

 .صخفنل |و 0 ان راسل اًودلاو منجا ريفكلا
 ل اق.« را صخق“ ١١ ناني ل يصالا ل اق

 ا 5 يبأ نب نش

 اهقوف ئدابعلا ن 5 0

 ا هلا كا 07 بهم

 انءاج ل 0110 د. م ا 0 فو كا دبل ا يعل

 ٠ هيفالخم وه 35 امسح ل يأ ءالككلا ناحل لِ علب راب

 رخالا لوق ةنمو

 اوس دا يلا دج كي نآو

 عججا ره لا كدنع ىداوف ناف
 0 0 م 2

 قدزرالا لاق .ةعم توا ةطسو وا ةسفن هأملا ةيناثجما
 عا -

 اهجين كملا ةينافجت تتابو
 لا ل

 | رسح_ عاما لح 2 تاذ كلل

 6 هر د ا د 37 مر

 +بارتلاو ن علا ٍ ةيفأو ةمنج او .ةبكالا كيك هلأ

 دع 0

 موثجاو ٠ موذبملا 2 كلل مث نم لْوَعَت موتا

 ما هع 5 ا ةروبصلا 1 3 4 « تحل رد

 تع 0 :- يبس

19 

 ا 1 6

 يح رم ثم كلذ دامو اا 1 ءاخ ريالا

 ةناكم ماو .موذجلا مج لاو ل

 كنبكر لع سلج ( واو ) اًرِدج وذجي لجرلا انج
 اذِجو .ابعجج ّلبالا انجو ٠ هعباصا فارطا لغم اق:وا

 «لداجلاو مصاخنإو دي اردد هر ولا هاقتاوكا
 ” ا ةكربملا 25 كا ةدعقا ءاثجإ مانجا
 نينتصالم اهدحا اتيكر نوكت ثيحي هكا ل يا

 هايج ادمان رلاىلع اوتاعو رجالا 0

 0 ردكب ايا يجو يح جرس كوكب لو لعاف مسا ين

 يذلا يح م مرد ةروس فو .اهذكب ءانلا كك

- 

/ 

 ميجحأ

 ظ وشو لاجل فتومةين اذا مكفإ أي يا 7

 ْ م هاذجو مر | تح ٌناَحشلا ةروس 1 ىتلا ةضاجلا

 مرح دودحىلع عضوت د لاا رابعا ةراجم نم هيف عهتجا

 | نك ذتسؤأ ةودج عجوهو نأ ذلا اهيلع مدت باصنالاوا
 | دج « صخش' ١ ةاتمكاو :ةمرل وردنا صخشخل | ةانولا

 | ربثلاو طسولاو ةوذجاو دس ةعوس جلل ةرا 4 ةولجلاو

 رعاشلا لاق. . لج ج 1

 اةنلظو نم 0ك , رق ىلع ا

 1 2 أهال انت الاف

5106 
 ودجا ناكم ىنبحا

 انج عب (يئاب) انج لبالاو انج يني لجرلا قَج
 هلل. صل 0 0
 كي 28 2 كعب 6

 هر هر هر هر
 ظ نأضال جز جو 2*2

 »< ةاعسب هيثلاد“ حا لكأ | 5-5-5 0 لجرلا 2 هل نع

 قمنا كوس ةاد تلات ارا مع
 ىو اني لبثا ”ارسا يخب يف داك يك ادع لال
 ريع مث عابسلا يف ةلصأو 0

 الفل اجو اندر دكا سك كنف كن

 يدار تو 00 ”هاصتنسا «يثلا للا ١-2

 جدتيسلا حام < صحن :.نرالا ن 5 205 ةيايمالا

 لسفلاو 9 1 > اخو 6 7 يا اك ججاخ

 ميظعلا شكلا ع ١ اذ انكي ملاجبلا ن



 لوح اموئطعلا ىلع ينتسب نم مأقم وأ 0 بج #2 ءيثأ أ

 2 املي دا 5 درمان 0 ام ايا .ةابجأ ج ريل ا

 كيعل نه مارت : اطوح يذلا اهبا 1

 ضولا ُْ ع طوع 00 اهدورو لبق لبإلا قا

 .أب ج يفركذ دقو اناهع يا اال انهو. م ك

 الك اا نم ضوحلا يف مج اماني ايا ٠١ نا دلوملا دنع هلله 1

 2 ىف هيما ةوابجاو ةوأب 4 7

 فوك ل ْئ مولا نء«و وغلا ل الي كح

 ازيلا ىج 51 ىواو املأ اخ ا 1 / هيجلا 5 ٍ

 ليا وأ ضرالا ىلعو 5 هدي عضو

 ةمايألا 2 ف دوعسم نإ هللا ديع ثيدح ثو ههرجو |

 مّدقتي نا امضي اًبجمإو٠

 امايقردح ١ ير ع نارتو لايزال نيحلا

 لجل بجو. عكارلا مايق موقي نا يثو : نيماعلا تيل
 بغءبجا ١
0 
 ةايتجأو . ىل 1 دقف ىحَأ نم ثيدخحلا 00 روظأ

 لبق ةعاب هعر 2 ا ةقدصلا يباج ن عةلبا

 هللا يف او دهاجو محا ةروس يف ةنمو . ءافطصإو هراتخأ| |
 ن نورت دلا قف 7 لعج امو 0 وه مداها و

 ثوم 0 2 كا 2 0

 | 0 0 3 بمص وأ

 عّجلا 00 - أ

 ١  2اللا 1 ادبا نم 1
 3 هم 3 1 هم

 لسا -جازل

 ريصنلا لج ل 0 ١
 و 26 كر ثا خا 7 ا

 اهي ود تعفر 0 أو عزف اند ثحب لجرلا 0 ا

 *ةبرضانالفو . هلصا نم ةعلتقاو هعزتنا وا ةعطق رتل اوأ|
 را سر 31 5 ”

 لك لاو م لا 6 0 2 كل | ُ >0

 0 0 1 3 كلا ل
 ا 1 0

 ير ب سو حو سب هج بروج وبيج ع يرعب وحب جوت مد برج 7 جا زج تاج يكل

 اضن نم - ام ثجناوا لا
- 
 22020 212*222 101 1 1 1 1 1 1 ] ] ]| ]| ]| ]1 0 ا

 نسركلا دار ا . ةعّوح د ف 2 8 مولا ند "1

 ا ما

 لذج

 1 لا ا تس

 أ | + ةرملا فالغو دار أ ثيمو لسعلا هش رو ةراغص
 ىل انعاف ناسنالا صخش ةتجساو ٠ ةبيصملاو ةالبلا هيما
 ل 8 وهو ]عيفلا ثلا 2 8 5 ةعا وأ امان

 ْ ةفيشج ل دلو كل ةنينج ةدحاولا لخلل | م :

 . لصأتسملاو عوطنملا تش ثلا 3 ا 2 ممم ل 06

 ظ ليعتسمل 4 ةنزوو رعشلا روحي نم ضورعلا قف دبع
 رعاشلا لٌوَه هشدو٠ نات ار :العاف “ل ْن من

 ٍراهنلاب ال و م 7 الب كيلا ص أف

 6 هع

 ثينجا اهب ع ةديدح هن او ثانجو | يب

 ا ىعك ًاناق 35 اءودجو هن ءافج جي ءىج 28

 |||. ةخير شفن ًالالدجا رئاطلا ّل انتج - را
 ظ ا ا ةاتشلا ءاج زجارلا لوق ةنمو

 | نكمإ او ٌرتها وا تنتلاو لاط تببلا

 نشل دلالات -:مثو بصع ”ندافو» تفل ثم ررلأو

 ْ 0 لطب نأ :

 8 اد كيضخملا او ضيرعلا لعب للا

 ظ ا 0 000 قررا 5
 - ر

 1 0 1 0 اوما يهز هل 0 شل |

 ْ لوق هيلعو 000 هلال سدا قودااعرنب

 | | ةددنا ٠ اناجنجتإو علا الا هتقان يف 5
 | انالثلاط ور و هتجوز يف لاق نا

 ظ 2 كر َُك اف 0 ىح ور "مآ بمذ 0 90 كينف |.

 ْ رينكلا رعشلا نم ثاِتمإو . ةيفافلا ع

 | | ويس ةلطل اخ ثارت هيف ناك ام ةنكمالا نمثل
 ٠ ةتاعافا

 ْ اديب ا در ب تر طن هطئاغب 01

 أ |ىارعشلا لثجو .ةتلفج ًالثج ةلئبت حيرلا ةناتج
 * انج - ريس هل انج نفح ةادحو لي 2
 | | لثحما +روغل ا قرو نمرثانت ام هل انا «ربفلا لانج

 ُهنم رصقو مو ام واتح ١ اددكا رعشلا أو رش لل 5

 هيث لكن هافنمملا افينكلا م غل اا .؟ ادم يفك
 صج ووجب بسبع وو 0 ا هم 0

 وع او حم ص ور ميس ماو حو صو وع وص و حو وسو و

 طن



 ةلظ اعلان ابله ابجلا الك ةلي لأ 3 ىدحلا »« عبق هلأ |

 عضوملا ليل او ةا 5 له 1 يذلا نيطلا 4م 2

 لجرلاو ءيش لكن م ليج ام لوبجلاو ٠ نيطلا هيف لبي

 4 ': 5 نبي لطتلا |

 ةنابجو انبجو انبج امهيف نبكي نبجو لجرأ ١ نبج

 را ةلجوو احا ”هامرو انا ةلعج 0 2 0 ناكل |

 نبللا نبت 3 ناجع ةبسحم وأ 2 لج و5 ل 5 ٠

 0 5 . نإج ل وشن ةماعلا او٠ .نبحلاك دج وأ 2 راص

 ظاغ لدرأا
 را الف 5 ابيلع دقي ءايشالل ايس 1 نابجلا ا

 ذدوفو ىلع دانعا دق ةبلكن ال هيم كد نعت كنكلا

 2ك وق 5 5 ماهي ةناك مهلع 2 ال راصف هيلأ فق ويضلا ٍْ

 رعاشلا

 لاف ب ند 2 كب 8 5

 دهان ها

 3 مح .يزوا نيللاو٠ ةنبجأ ع 90 بتحأو

 اولاقو. ةنابج فئالاوأ

 6 نبجلا عابو نابع ناك بانل جتا ظ

 5 < عانترا 2 واع ضرالاوا مركلا تينلاو ةارعصأ |و

 2 ركلا تبنأإو د روض | هيمو نا خس ةسةنا ا

 1 ةنا ايكرقللا قو 0 ةيوعسللا مرار ||

 دبج امو نيج دص» نب نيكو نجا *: ءارعصلا يف ماعلا

 ضر هيجل ع لاا
 ل

 3207 يذلا نحل نبا # نبلا ن

 ىلا ةلمو ل نيللا نم

 24 ةعطنلا وا

 رح دلل ناجل يما + ةنم ثصخا وا نيا تبل - 2عم مرر

 نانيماو نجح 0 .تديبج لجر لاقي ىنالاو

 000 نيا ا اح وسرفل تاكل نا
 فنبيي ام ةهبجلا فورح وا .رعشلا صاصق ىلا اًدهصمأ|

 «ناجوأ ةييجَأو نيجأ ج ةيصانلا ءانحي الصتم نيغدصلا |
 يف ةلخيم ةيبجم دلولا موقو» ٠ نبجا هيف رثكن اكل 1

 نيا مارال ٍِ ةئيجلا قلطت ةماعلاو . ل خب
 عاضرلا دهع نم ةفوا هللا ةداعلاو انأ

 هجولا لببج لجرو ٠ سانلا نم ةعاجملا ليما ندا

 مار رم ال 9 2 ْق لسا

 1 جرس لحي رجح هيداش دع رياح سيصل ماعم 2+ مرقص جاب يمس حصا عجاج ساحل وحب ايس بسحب بوح يدع وحش سر برجي م مسح قرع ل سمح مس

 ا ع ا ا ب

 3 1 21 6 6 2 ا

 تلصلا ىلا نب 5 لو ا

 ةظلغ و 1 كلي يءازج تالاعح

 ْ لضففنلا م ملل كنبات
 ٠ 2 3 318 ل ةادأ ةعم س او هدَرَو 51 2 5

 ألو م”اج موقلا ةاتشلا هب 5-5 3 هجو للارظظنلا آل
 ” دو ) مح تررييلزلاو: ةأر نكت هيج * هل او أممي
 ان اخمرامح وا ريعب ىلع اهلمحو اههوجو ( رمحس ا

 ظ اههوجو نيب لباقي نأ سايفلا ناكو .امهوجو نيب

 1 لدعو ؛ةيببلا نم وجم ظنللا نالا ناعيبشلا فلعل
 ٠ 1ك كلداوب ]دقاق م نال سيكتتلا نعم نم نوكي

 0| هينجتاو ؛ هوركملاب ةباضالا ىنعم نم و ١ اليخ ةسأر

 ١ ه4 هذم هبل لون وشن ةءاعلاو 0ك ةرهسإ و 02 6 درع 5

 وا نم هتببج وأ دهجوب ك افلي يذلا ةياجلا +ىتدخا
 ا يس يا بلا ةبجلا * هب متكشمتو نخب
 | | دوجتل اعضوم ةهبجلا * اهصوخشوا اهنسحو ةهبجلا عاستا
 | | هابج ج نيبجاحما تيب ام وس وجل نب

 | 1 لاقيربقلل لزنمو.موقلا ديس اًضيا ةهيجإو .تاببجو
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 تفصوب 0 باوثو:لخ ا ف 0 8 باوذلاو هيلا

 |٠ مدق ايلف هك ىلا هب نينو ةفنا 5 0 هدر نبإ

 عّوطأ ليت ف تاعنف نع ديرت ِظ كنود لاتفد دب ةةربخل

 رعاشلا لاق باوث نآلا
 قل

 رباوت ند 32 0 30

 : ثركحذ دو ءابوشلا نر يرش ْ

 نانلاو نات ارك ات ا سابللا

 ىلع ليلا ُْى عمو 5 تاو . اونا ج ربرحاو فوصلاوأ

 2ك

 عأأ

 ملأ نالزفل ٍظ ا لوني رع صعلو٠ .تنولا

 لاق .اهاتحا لع اهنم ىوفا ةزملاو لقنتست واولا 1

 ابنأ د ا لق رك ا

 انشأ اعاد ىستكأ تح
 ءاملا

 موتو رضا بابثلا ىشاحلا 0
 ع
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 50 6 هك هاا هلاوأأ

 ١ ىل 3 قو ةييرلا ا بو |

 هدف لدبي اهكستلا ناتو نا ةمذوأ
 ليوارسلاو 0 ةعطنملا بايثا هن لك

 ده 2 ا .اهريغوأ
 ليقو كبلق يأ روادف كبايثو رأ صك! ةروس قد .هلاع

 55 اا بايثلا رهاط نالفل 0 5 لدف حاف كلو

 سن د نالف ل 6 و .بيعلا نع ةهازنلاو سننلا ةرابطإ ا

 الو ةعتمالا

١ 
 ا م 010 تيس كا يسلك حلا

 باكّتلا 3 بهذملاو لعنلا د 0 ذأ فان لأ دي ]ل ١ ةضب لا لعل 5 يلصملا 0 وشل و

 8 أ ا ةعئابو و بحاح 0 اة . ةعحرتسا 5 1 ال لإ انتسا "باي دلل |

 ةتارما ترذنف هربخ عطقناف رفاسوا ازغليق ةيعاوطلاب

: : 1 0 
 1 نيام 1 كا 5 ةدراتنسام وات فك 0 :

 نم لعاف مسارئاتلا |

 روأ

 ة بايثلا ظناح

 01 عولج ا ِي كب ةيضالسلا 4 ماها ٠

 0 تانك :ابطسو 9 | يتاسلا ماتم 0 باتو .مهرنت دعب

 | راكملا يا مق 2 ا عيدجم ا راجل ١

 لبق .ىرخأ دب ةرموبلا عجرب يا هلا باقي يذلا

 انما نسال ا تل! !اناثح او رتل ةراونس ىف ةنمو | امن

 .| مروما يف نوفرصني ةلها نال ةباَتَم لزتملل ليق انإو لبق

 ةلابح عضومل اول اق ارو .باش» ج هيلا تووبوشي مث
 | فرش امو اهنام موج غابم هدا

 | ةبوثكاو 5 ةيدلاو .اهيط عضوم وا اطوح ةرابحا نر
 0 ا ةدئالا ةروس يف ةنمو . باونلا

 ب ةبوتعل 50 ةصاخم ةب د
 2 5 0 طل 2 :

 ّض 1 هأوق ةقيرط ىلع أبعضوم ب 5 تعض ع 1

 5 عر

 3 ل كنع ةبوشم كلذ

 "جو كر

 جاو 5 جالا * جأت نيل جان

1 1 7 5 
 صحو بارتلل مولا ند قلاوج هبش جوتلا

 ا كر 0 دو كب 4 5 5
 أ تضاخ اخون خ هن وخر وأ ءرأو ف 2

 2 ردح | ل ل ع
 رابغلاو ٠ جاه اناروثو رو هيثلار د

 522 -_غ

 ٠ تاشج ةسفنو .ربظ مدلاو : ضم دارجاو اطنلاو . عطس

 | اريوثن هروث * هيلع اويثو سانلا هبو.بتو هيلا نالفو

 | لاقي“ ةجاها هر :ا هراثاو 0٠ هلع ن نع ثم نارنلإو.هجي

 ل ةرواد» 2 راهو 0 21

 | 00 ةبضع 0 1 0 ا 4يس 0

 ظ 0 ام ةءاس رمانلاف.-“ رك رع ُل 50 ندا 1

 |[ لا و ىارتن نيح رفاتلاو مارا

 ةعطتلا را ب يرد اون جيتا إو بغشلا ار رعاتلا

 | ركذلا انضياروتلاو 0 00 نم ةييظعل |

 م . نارتو ةريثو ةرونو رايثو سإ 3 ١ جرتبلا نم

 ام لكو و رذظلا 2 ِ ل لاو بل باكل ف ديل أضيلا
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 لعاج ةكبلللا ة ةروس ُِ 5 نيتنثا ليتنا يأ 5 اس

 -و مآ ل 00

 قثشدو ٠ حابرو ثالثو ىغذعم ةفحا يلوا دل ةكفاملا

 ةابطنألاو رثكاف نترم“ فورعملا ةداعإب'يدابألا
 اجرا تارا روز ةيسلسافلا
 : يايذلا ةغيانلا لاق. |يعطيو

 لن

 + | ىلإ

 5 راشل داوكلا

 م متو هيراسأ زر رم

 ل ةنفلا 0 يدايالا ىنن م

 0 ا ىاوعتالا ٍفوص نم ل ةانتملاو ٠ نام ج

 نم بتكتسا اماضيأ ةانتملاو.ةتاقاطو اوف ءيثلا يناَكمو|
 يف وأ ليئارس سا ينبرأ ابخا هيف باتكوا. اك

 تاذ 0 نم انك : هيئات 6 ةاوتالاو ”ضلاو

 ١ تحن نم 0 هالاو 5 وف نك 2 ةآنلال قت نيطننلا

 روكدملا وه فسم .ةنت وأ ةقوف نيتطنن اذ ناك

 امان انعم امتإوخا ىدحا وا اهب فوصوملا ريغألا دعب

 ليف انطواضنا اهلا هل'اانيو انانناو اي كح يف ايبق
 0 ا يا ايننلا دعب يقابل اب كت انقتسالا

 ةاكف ةقس - ىثتسملا دع مالكلا ردص  يقابلإو ةفلث
 ف : يف نوم اسما هييسي و ةعبس لع ًالئاق ةعبسلاب و

 يشمل او ءاصقان الان نوكيال نال صقانل اب لب الار رجلا
 ىدحأ وا امم فوصوملا ريغ 3 ب كد وه ةنم

 هيعسيو اتايثاو امذن دكح كيس اهدعب ال. فلاخلا | اعاوخأ ظ
 انلق اذاف . دئازلاب ظ

 ةدمم وع .نا

 ١ الاسم 00 هنم قيتتسم ريوق ف اًديز 5 موقلا < 2

 دئاز ازو هدم ىندسي 3 ءاملاف ِّ م 5 عام يدنع انلق اذ

 !اقا او ردا اي هبل قالا |

 سنج نم ىشنسملا 35 نأ 3 : صان و 1 ل الإو

 ١١ :لصتم ةانشتسال اف اديز الا موقلا نءآج ومن ةنم ىفتسملا|

 9/1 موئلاساج وك ةنم يدلل "نسخ ذر نكي ل نافأ

 1 ع . ىو 00 15 ةنسال اف أ د ْ

 ا | ةأن :كاو. يقود ةمسرافل اب ا 1 وان هلا[

 سورا 4 مب 0

 | فورا ندو ةينثنلا كك ةتتحل ام 2 نمد ا

 أ اين كا ةرشكط مالكلا ردص ا 0

 2 0 نمو ىن 8 ة الا ن سس 38 ا يملا 0 را 23 اج لوف

 0 0 ةيناك 9 ا :رشع لع هل ! لاق ولفا

 مزلتف . ينمزأي ةناق 5 هك ةيعسلا 5 ىنعملا ذا

 01 هنآ ةفدحا لاقو .ةرفعلا نم يتابلا دحاولاو ةيناثلا

 امينا بع قابلا مم كلذك

 موقلتحلا تهأنأ | 3 تكتم اناهت وو ا تثع( رح 5

 ةفالغ قو تلقا اهيف جمع 5 1 3 ا 1

 ا 2 ل ك2

 ضال لع طسبنا ايم لبني غلا لَ
 فرع ال نأ د12 لو للهتو لآ

 100 لادا م لاق لطم
 وسلا ةيظعل | كيبل
 ةلَواَق ةاهاقم ةاهاث + 0 0 0

 فنالأو قهارملا ق ألا مانلا نيس | مالغلا 5 ويلا

 هدام

 4 هامر 66 3 ا 0-0

 ضو إو ٠ هباهذ دعب عجر 0 26 باث

 ”رسانلاو :ضودحلا يف عمتجا ةاكلاو .التمالا بّراقوا ًالتما

 نعم لجرلاو ٠ ءربلا ىلع لبقا انو 0 وعمتجا
 امرا 1 دعب

 الكا هدب ودمو 2و انالقؤا انك ايون 0
 5 0 كارل, ةرلصلا ىلإ ةءاملاناعد < رذولاو لقانا <

 دل ءاصلا فلا ن اذا ى/) اق وا ءاعدلا ىَت وا ةولصلا
 ةرراقإ داضلل فوتو عكا اذوخ قدك ةروونلا نم

 راشا يادلا بّوثو . ةضيرفلا دعب أمبب عّوطت نيتعكربو
 رعاشلا لؤف“ةنمو ةناغالل ابلظ هبوش

 مهم سانلا دنع نحن ٌريخو

 الاي لاق وتلا ياذلا اذا

 ع ل اب ار لا عاق ذااعل
 باثاو . ةثاغتسالا لع ةلالدلل ماللا ىتباو ثاغتسملا
 ١ ةندب للكر ةمسج هيلا عجير اب 0 ةياثا ا لجرلا

 وج ا ا درا هانا

 ا اهايا ماطعا ة هك وذم لجرلاو
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 | نم وهوأ

 ظ بوث 3 0 لعل عجر اع 4



 يأ

 1 ةكشاعلا ةييحلا 2 نا

 ملك جس 7

 تاينث - ا

 قئالاو ءانأو راجتر كاك

 اهتيرط وا ةبقعلا او ثلا تلوم ةينثلا +

 5/1 | ةعبرألا نمارضالا نمو ديلا وا هيف ةقيرطلا را
 او |ج لفسأ نم ناتنثو قوف نم نامت ملا 0 يف يتلا

 لاتباع 6 ا اا خالط ثالف لاتيوءايلي
 ةانشتسملا ةلفغل ١ امضي لاو . دجتأ عّرلط ل انب اكرومألا
 ء ايم فلخ لاقي ةاتفتسالاو ةمواسملا نا
 ةفعصلا نع !ونثتسا نيذلا ةاهشلإو ليق ةانثنسا يلين ْ
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 0-0 قيعصف روصلا ُْ و رولا ةرومت م هلوقل

 ص يوذو . هللا اش نم لا ضرالا يف نعو تاومسل 1

 0 ىلا ةس هللا ةينث ةاريشلا لاق هنا بعكأ

 دحاولا فعض ددعلا نرم ناَنثإلا * كلذ لوألا
 ميت ةغل يفو فلالا فذح 0 نات 0 أ

 ىلع هاي مما ظ
 رلصو فلا ةنلاو رةنباو رنا لم ةنئاو انثا ا

 هاوي اهنل اصا هوت ىلعرعاشلا اعطق دقوأ
 ةعش نسحا نينثإ ىَرأ اللا

 لح نمو يمرهدلا ن نان د> ىلع

 كلذ ىتلاك ارجو اًيضن يل انو امقر فكلالاب نارك
 : 5 1 - سر

 ناك 3 راج ولو انشأ

 ةوثإ و يوت هيلا ةبسنلا يف تلقل رفع يتئابوا تيل ١
 ا ل وق امأ امأو

 ند 5 0 6
1 6 

 لدا دتلأ

 لظح م 5 َ

 0 جرخ ننال جرخاف ناتلظنح هيف لوي نأ دارا ا

 نم ناتنث دارإو هدعب أم ىلا ةفاضاف ةرورضلل دادعالا ا

 0 رك ذو ىذلإو ا موو نانثالاو ٠ لظنح

 0 1 عبي 0 35 ال ءالخلاو دحالا نيب عوبسالا يف
 0 عسو .نيناثاو 2 5 تاق قم وا تدرا نافأ

 اراك ناريغلا نا نمت ريا رض كر ب ٍنيعثأ ا

 أنثالإ ىللإو ٠ 1- 2 ٍنيثا 5 ل 60 ضع

 يس ا يل 5 7 هلو ا ليما ئرشك ا

 نال ير 1 وهو ٠ هيل أهتم لفثلا عف دني باّوبلا 3

| 
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 ص 0 جور وهو ةدعملا ىلا م 3 لوخدل يملا

 ل (ىذخاو ةئيعاضتو ةتاقاظو اوف ءائثلا نم ءاننآلا
 7 ءامثأ يفو . ةثايس مالكلأ ةانثأ

 . اًمماد نينثالا 0 و يوناو . ةنم قرتف

 نوك اهلبافيو نيت دحو تاذ ةعيبطلا ن يف ةيبنإلاو
 ْ لع دنع 38 ةتسالاو ١ ثتادحو 3 ةذ>و تاذاةعيبطلا

 ا نيالا ف 0 لدام

 لمتلا ف 1 00 | وذل 8-5 طقملاو اًديز ا

 نأ ةانثنسالاو ٠ 1 ىلع تاع عطقنملا 0 44 ية

 1 دبلا تان.سحملا نمد ناك نساحملا

 0 لوصدالاو 2

 رك حا واذ هةفص

 هل

 رك

 يل 2
 انا آل هسفنل ةاجنلا بلط

 يف ناركذيس ةيتانثنسالا ةمدقملاو ٌيءانشتسالا سايثلاو
 | ماتو را مدا كب نطو يسال نس ىو

 | اردصم نوكت اهنا تلع دقو ردصم مسا انه يثو 00
 ىل انلا درفملا مسالا رخآ قاحا ةاحخل ا! دنع ةينئنلإو . تل

 || ةلثم ةعم 1 1 روك اودى ال ان نيش
 أهم دارألا ني كير اذه لكشب ال او ه4 نح نم

 زوجي ةنالر هل او سءشل | امهب دارملا نيريقل املا بألا
 بساننلا ةوتل ةاعردا بالا مسأب 0 ألا ل |[

 | نيوبألا نعم نوكيف هب ىسملا ىنعمب مسالا لأب 1

 و رمل دخول 7 ١

 | 10 نيفتي ةأرودلا ندم سم علا اع وه ةينثملا رفس و

 كد ا ناي ل 00

 ةنم فن ام وا نآرفلا تايآ' ينام او .ىسومل ةيناث ةعيرشلا |”

 051112 طا ذوعلا 11 ٠ رع ناتلاو قرم دقن
 | اهاتكر ةبادلا نمو . ةنطاعم يداولا نمو قدم اهدحإو

 | كاعوبار 5 .هو أدم 0 نكانمو .اهاتقرعو

 ظ نع لودعم ىو نيته عوفر 0 لع الطب نييملا

 | ركذلل لمتسي لدعلاو ةفصلل يفرصنم ريغ نينث يثا نييثا
 | ع

 1 انك



 لح 1 1 يلا 18 م هيلي 6-0-5 اذا تيس 0 0 7 نا انا 0- نينرم يقال قره ا

 55 | ناقض“ ردو 4 نال 1 اج هنال 4 زم 0 اناو | مم منإ 5 دوه ةروس و٠ ابد هيلع 533 ١ يا يا ةعفصل

 در 0 نودي يف 5 اولعف اك لصالا ىلع 3006 اودرتف او ارنكلا ىلع اهتونطعي ىلا : لبق مرودص و

 د :را برضلاب نال ف 0 ا مسالاو حدملاب صاخ وأ

 لب ات يشم ُِ نالثو 2 فطملا ايذنت ءيثلا ققتو ءهب ةيلع

 د :زأو فنطمتنا ان اىنلا قاع . 8 ناص ريعبلاو

 ب رضل اب 4 اد لع ءو افق 5 ةنع "تالف و رع ىلع ةضعل

 راص ريعبلاو اعلا اني + ها ا هي هيلع 5 ْ

 | ىنثتس 3 . ةسناجلا لعل غدا 2 ص ىنثأ ةلصأو يي |

 0 5 الفو 0 ل 0 يوم ”هجرخ ١ ةنقنسا < «يثلا

 هاني ءيشلا تضام . وريع ّح نم ةجرخا نالف ا

 ا كاد“ و نيننالا دحاوه يا نينثا يفاث انه مثوقو

 تناقلت ناف نكت كل نردعلا ىلإ تاع ةثالثإ
 - هه 5 0(

 انه تلق و تناون تنىنش نإو تعض تلم نأ را

 3 كاذكر اذحا ّف 8 انه ىنعملاو ١١ احا 20 3 و دحاو يناث

 0 كان رسف ام ىلع نييثا ثل اور انو نينا ث ل

 أ جرم هاج دماب 0 مذبوأ 2 بففصو اء

 ليق و اىهيف ةقيفح وه لبق ا ميظعتل أب رعشل اع ناينالا

 هعا يناثلا ىنعملاو يناثلا ةيس زاجم لوالا يف ةقيقح وه

 دن ءاضلبلا دنع يتفملاو. نانا اب لوا ىداش

 ريعبلا لافعو ةلنفلا هامّلاو . لظنلا يف رْكَذي نا ةاننلا

 روعبلا تلف 0 5 درف و دانت هين 3 ندر ع ان أ
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 نأ 16 لبغل ةدداو ةلكلإو سا 206 4. كن 2 0 قحأ نع ف نوفر

 نس“ ثا يأ < 1 ادا لوف نسخ 1 ١ نإتنتو 5 نينثا نينثا نع ىلعو نيتطقن 4 دي اع لعج ٌفرهلاو 0-00 ةم - اهنا

 فورصم رع وهو نايتنت نات د :ضخاعأ اخ نادحو ا ىفلا ْن 'رالفو ب 0 ةراض 78 5 | ريعبلا ىف 4 4 لع 1 أ نالف

 ىأر عش وأ 2 ند ا ةيانشلا 1 ف فاصولا رند 95 ةفصو نالف ىلعو 2 اناصا اًنألفو هت هم

 تيل اها واللا نيل نانا ع لعرمن فرو ا

 | س دس 0 دا ع يطأ ١ لها دنعو ف ذانلأ اندم ةيناثلا

 جلا وأ ةجردلا رشع 2 سالم ف يلا هيف دلاويدع

 | 7 0 اتنع يننت يا ىلع كيايد ”ةينان 0 ا 0

 | ا 0 ىلطي دقو ميظعتل 0 اب رعشي ا ا انذلا 8 528

 مط

 ًِ | | دع
 ةكلتعلا ناماثلاو

0 
 و <

 كح كيخيب لهدا ةينث نالفو ال 1 يشر وريح وا رعش او هينوص ا 2 ه كل ذوحنو

 0 لودعم ءالتتو/ 0 اد

5 
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 | ع مس هي

 ةيئاد : 7 نيفر كو طظانلإلا تيل ا 3 وربع

 32 ىونُش ا 323 يا هما ه ”مسق ة نييقلحمل كاع
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 ةقرف وسلا 7 ةتيدثنسا أم 1 ُماونلاو سأرلا روزي |

 يذلا كر كا ١ ١ يأ الإ ةينين ناب ن 00

 2 : ازك تذذنذن ١ لونن هنيعاضت كل ىثلا

 لا نم داو ةديبعوبا لاق. 3 3 0
 أاذا اهم جرم امو اذ رانا ةيحلا وو . ةفطعنم لبجنو
 ََق ةودلا نم يد داو ادم يلد مالكلا هان ةانثاو . لانثأ جب تنثت

 نلت لاقيالو اين كلا ا د روع تعيضور ىلا
 ٠) اونو ٠ ةنث ج ناينثلا سانلا نمو كلذ قوفالو
 لاق نينيم داعير مالا ىنلاو .تقو وا ةعاس يا ليللا
 5 ال ثيي دحلا يفو :ىنث اهتمالم كفاك كيل يرهممل رعاشلا

 او ريفا هل

 تي 5 اح ست نع 3

 ذخؤت ال وأ ماع : نينرم ذخّدت ال يا ليق ةفدصلا يف

 موا ضيا يذلاو“ 5 مف عوج رد ا ةدحاو ناكم ناتقان

 ا انلا ٠ نمو٠ .ةانثأ أ جنينالا

 0 1ج ام اذا انانث ىَرت
 اناث ناك اناتأ.نا 7 هو

 2 ديلا نود نوكي يذلا نايا * ىَوَتلا امدلا |.
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 لاو رانا ًااضيا

 يشن يف كل ام يا ورب كل يشن امورمَثلا ةريثكلا
 غلببو عمتي نا لبق ديزلا نم ربظي #0 ةرالح
 ل هدير ربخ يذلا ن نِللاو حولصلا نمنانإ

 ضراو. وتلا ةرْيَقلا :«ريذملا لوألا ةينكربش نءاو٠ هديز
 نينكلاو كردملا ره ا ريثما ما *:رفثل | ةريفك يأ هرم
 رومثم لام لاقي لاملا رينكلاو رهنكلا لاملا 0

 0 أملا وين كي ا 1 موقو رومثم لجرو ٠ ريك يا يأ

 ةقرلا يف طرذأ نيبتلاوا قيقرلا نبطلا طيقلا

 5 ولا 1 ند ا نسما ةرشبلا رهاظلا 1

 ةيمعلا

 كليو يضايبل اب داوسلا طاخ امك عشب لجرلا عَ 3
 9 هند 1 تسوفلاو ب هد 0 ةسمخ 1 ا

 عملو .ةنلغ ل 07 2 1 آلا نوكي الو

 كلود 5 2 ُثَقَو ممر دكت 00 اللاب عضوم مسا

 هيلا ىلا ةغغ دعص لاقي العا لبا

0 

 ا لاق“ ةمالعأ كه

 | 10 0 خ نول 5 ةغم انأ تمعبس يذلإو ةاكنلا

 ةهنلإو ُهبْطَر ثضرإو كدول اب طانخإو ماعطلا نم

 هربصسب ب سيجميج يصب ب يصبسسبحبب مس + مي سحم حس مصل

 8 ار ور لاف ينرتسملا كح 4 سار ارا رح

00 



 ثُع كك

 التمن كلقلار هلت ا لق انرثكم ىرمملاو ناسملا تعمجا | درإبلا لاو 2 هت ةنم ةعطقلا ضايبلا يف لذالأ
 وجر ما لاف ل 2 2 20007 فوصلا جولثملاو ١ دا ديل ا ا يأ ل دام لاق

 لجبل هَلَتلا ليكشر 1 هي لاق .ديلب 0 داوفلا جولشم لجرو ٠ ا ةباصا يذلا

 رعشلاو فوصلا عمتجا اذا ري ”وللالو ةلئرعشلل ل - رماع هيخال يول ن
 جر لح 4 د و . ةرزك ل نلف دنع ليقربول : : كَل دارا جولشم تو 3

 || رالف لاقي سانلا نم ةعادلا هللا لل ج 0 نما 2 ضغيذ ةلذ كنم يول عيجل

 | ةءابجو ملا ةعامج نيب سا للا هللا راب قرفبال ملا اهباصأ ةجولغم ضرأ

 | ماردلانمَّلَي نالف دنعو لت ج ةَكلطا هلل .سادلا | لثو . عيبرلا مايا ةأفخ ف انت ُ 7 5
 || هيابصنا|توضو 1211 يرج توصل يتلا ة«أهنم 0 هن ولعل 4 53 د ويعلت [ىنل

 توص وأ هبرج توص هيسا هلا ليث تعمس لوقل| ٌصاخ وه لبق . اًقيقر حمم اَنأَت دلقي ب ا

 ظ لآجلاو هلا ةننع ترثكي ذلا ليو لدا + هبابصنا تاناومحل ا رئاس نود ليلا

 اهب لظَيسي ءارعصلا هي للا لككاو : ل اهلل عماجلا اًثيقر لس اطلت ط ذب ٌيوصا|و ٌرونلاو ٌريعبلا ل
 ظ .نييرش ندب نيموي < "مخ لبالا دراومو ليلا لس قيقر طايل * هب ةخضلو طلت اب ءامر اال
 | فرك امنت هنن ةرغر نمل. 1 طاّتلا جرخم طاذكا *موخنو

 أتنيسلا او "نال نالفو ةفرج رسككأ املي ا كر 3 +« هدم املك ةملكلا سالت جلا
 ظ هوو تي قو“ 0/1 نعم 1 2 كا 6 هوو حا نعل مدل ةياوطلإللا وارسبلا

 ظ يف ثارحلا طخو َر 2 0 * ةفرح رسكنا لقنأو خدشن اة ا »< *خدش اَعْلَت ةغلقي رع 1

 دنعو الثا ج ةانثملا ءانلاب لت لوقت ةماعلاو 0 نيم ظفشساع مقلع ركلا ْيَلثألا + بطرأ لل اوأ
 ]ديم ل رع قريش 10 0 نييضورعلا ةقدو ٌرطملا ةطقساو | خدشناف ابطُ ةاغلا|

 لداعلا للف هله نامل عيانلا اعل يم جرخا الث اهلك ربل لي

 ابيلعا ءدطعأ ملوورعت الاج تذخاٌنئادخالول | بين :كلاوا عيدجلا بارتلإو ميلها ًاللتو اضيا آلَ الث مونلاوأ

 نورا 0 ال1 * مودجلاو روسكلل ةجرق ةَمَلْتلا | ىهو اهعده رادلاوهينإَوج ىدحا نم رسكوأ مذنب هك

 | رأثلا ه ةلخد ام ضورعلا | :مدطا نوهأ وهو ٌضاقتيف عفدت مث :طئاخلصارفحا»

 *برلا نإطلا نم طملتلا +ىرتسا لجرلا ظملت 10 ١ | بهذا وأ هناا هنل ةفرحا ناعتا هنأ ل لاش ةيم
 ظ ,طملتلا طم ملا مار دلإو ةلاه ربل كس ياللا ل وا 341

 || خدش و مسدلا ميعطا ١ امم 5 ما مونلا ََى لجلال < تار ٍرفاج يذ لكو ةبادلا ا م

 ءانصلاب ميل و نمسل | يف اههحرط اجلا و :ةنمّلُث ام حالصاب رم | ينلاو لا * ةدنع تراك لالثإ

 خدشنا ةسأر ًاقلاز+ ةامر طب ى امو اهكص للا . * اول اننا اع رك تمدهناسمادلا وع تالق
 ظ طؤبذولا توسألا- تع لاكي انور لا نايا طقسا قا الا ودل 3:

 يردوا اهل لولا باو طع نال" 0 ةركلا وا ملا ةعامج هلا ١ + ةكل اطار رمل لا«

 | يا ةعاس انب اوفثو . نبللا اهيف نقيل دومعلا ىلا اهقتَش | يلا نعو .لآلثو 3 ج ةصاخ ناضلا نموا اهم
 |الياذ غن هيضدساطلا تفر انوسيحلا|اذ اذاف هلي 2 نكأو 1 1 ةميكلا ع ىزعللل لاقبالو فسو :
 ةاندئنخا التم تاسست سنس لس دع بع اج قد با



 كساد

 ةثلثلا وذو :تانالث ج ةأرما ع ا الجر رشع ظ

0 
 تارغع ثالث َن واللا *«ىوف فلتوذ لبخ تالا
 ىلول اب عقرب لاسلا ركذملا عمت حطم وهو ثنو كده

 0 26 1 * ءايل ان: ضنخو ا ظ
 دنعو٠

 فوجالا وه نييف رصلا دنع |

 فرحا ةثالث هيف دجوي لعفوا مسا نع ةرابع نييفرصلا

 . ىلالبلا نوم ةيثالثلا + الثم برضو لجرك لوصا|

 لو كملنا ع ملا يضل | نممسف يزل دنع |
 كيللاو ا .ثالفا جن ناقلف ءاتنم دلت قف سوا رج

 يا َتْليلا عرزوا ةلذغ ىتس لوقو كل اذلا ةقانلا 1 ظ
 قلما ميارجل قو رباك 7 يا اينثلا دعب

 و 0 ف ّرلا درولا رصقا َن ال كل جّرولا

 د عدت ماسوب د ناومو نفل ماب لك بألا
 اك ' عبرا مْ ذل اف دل نع عفترا اذاف

 *ةراّدلتلا * ئعمصالا هلاق رشعلا ىلا[
 ذأ كحك طخ اع :ةيتيرفأ ةعلي ريتلا يللا <كلطتلا|
 اهل وضا نر كار ماك برعلا 0 ل

 00 1 ةماعلا اضن تما هل نا
 اوا ةئلث المت ةقان وتلا |

 |ةئلث نم بلت وا اهفالخأ نم 0 لا
 ءاغلا «ثملثلا ثيلتلا د« فالخا |
 نولئاقلا نوي كا نق ةثلذ يف هللا دو>و ىراضتلا|

 جو نما نر دحر اذ قو ديحولا ةاباقيو تيلثنلاب ظ
 ةنصلل فورصم ريغ وهو يان ةان ىئ ا مونلا ا

 بنك نات 1 لآ وا

 ةغاث ا ةقانو ثبلح اذ ان

 كنعو ث 1 0

 تارم ثالث عوفرأ اوه نيا دنع وأ

 ال بف يوليو ةدلن هللذ رع لدا
 راتوالا نم ىو ثالث ىلع ناكأم 2 ثالثك |
 تانغ عاسلا ثلا .ثلاثم ج اهنم ف ثل الا وه ليقو ظ

 نان كلب نال كالذ هل ليق لبق .ناطلسلا دنعأ
 اووط بارق يلم ثبارش كدا ثلا ثلا .ناطلسلاو ءاخاوأ
 ىه ءابغنلا 1 .ناكرأ ة ةئل : وذ وسو 0 بهذ ىح 0

 كي
 و

- 
2 

0 

 تهذيب قتح دبش ىل ع وأ لبق نمط

 و 0 ازيا عال ةفلذ قعو ماغلاث ظ

 5 بسلا ىلا راصط ا

 ل

 هةستسكلا !

 ا ال01 طع ىلدللإو ٠ تاكا بهذي ىح نمثل ا وأ
 | دحاو رج ءاملا ن نمو: ءارجا هان وسلا عع دقنام
 ” 1 عتارتلاب ىمو تلتلا تهذي نا. لآ لغو |:

 ا نا رف ليقوم فلنا يعلو .امكيا
 | لوشم عير موهرفحلا باعصا ياريسكتلإ لها دنع كلنا

 .اضيا ةثلث هي ةثلث عبرم هل لاقيو تاعّبرم ةعسن ىلع
 ص وطخ ةذان هب طيح ع وه 0-2 كنعو

 ا 1 نا دعوات

 ١ لّوا عج ول ثيح ا ءعارصم 52 رع نع ةرابع

 ٠ عبار عارص» عوبجلا هيج رم 0 ةند عارصم لك

 .|لاعت يرابلا تافص نم مئاقالا تدل تانلا دحاولاو
 2 ضرعل ىف و كلا كمل 7 يلو .ى :راصنلا كنعا

 كفار حلا نمو. . توت 5 قوذلا ن نمو هرم مايا ةلث لك ا

 ىذ ٌلبحو ةنلث ّدخَأ ام ثولنكلاو . طقنلا ثالثلا تاذ
 اج وأ دبي قيرخاو نيراخنل :١ فعو < 0 3

 دال اللاب تواطم لوف ةلاجلاو عالضا ةثالث
 هادا 0

 ١ مين هكر بيضكلا ذو ١ عيدنا كارلا لقلت

 52 رادلا تلغلقت هل انك هينا عا قرشا

 *«مودهلا لئاتلو مدهش اثنا ضم وم برضلاَكتلا

 0 4 ىلع ردكلا ة ةغلو ٌنآلِنّلتْلإو نال
 ل1 مهلع ترطما اع مهن نونا ا

 كادر ل يشل .ةلبو ةعقت هيفا ؟كلا ثالفو ٠

 تملنأ د حرف للا تب 5 جل يسفن تلو
0 

 أ ايسنو اجواتمّراص ان و | نيل انامسلا ب

 دولج ةغل رحل

 - 1 تمهرسمم هموم حج هنبو سعه مع م يع يصل

 كاش .رااو نيطلا غلب ىنح يا جنا ىتح ٌرفاححلا 6

 اًنألف ثالفو علفا 2 آم و ثععلقا حا 4 ةنعو يلا

 3 لاكي: صايل هيلا ئجكادلا +« ةجلثأو * 0

 'هلتا ١ دع جلتلا عئاب ج الثا + ا ديدش ىا جات

 قااوبا علكش لع .باحلا نررم:ظقاستب 2 08

 مو ةيه ىلع ناوكت ىح تيم مكي ةيظننم 0
 مم 1



 0 ا

 و دانجالا كوالا سين ؛ هلا |

 |وتام ام 2
 نعل ْلَغأ
 جار 0 نوجرعلا ا

 بلتو. بواذم كاذو بااثأ/
 أ

 اتم اسف ا ليف

 ١ دقف ىف ا 5 7

 5 0 30 2 ثاذو. و لكذلا وذ لكل
 نادققو كالطإو توملا لكّتلاو لكلا * 0 1 0
 لكافلا نالعتلا »< لكاتلا لكفإور ايلا ماس
 ل , ”ةالفو لكن ا لوكا 3 0 6-5 ل هلو ١

 ل اكنيبلا يف ةغل لوكتألاو ل اكتإلا *: دفق اهكلش نم يف
 درع وبا دشنإو رسما هيلع يذلا خارمثلا اوهولو كلا ١

 ِ نايك ب د هرصبأ دق

 لكانألاو ءانقالا ةليوط
 ارا لاكملاو

 0 لكك اهدالو اء

 ةلكشملاو .لبكآنم جلل ام مز را لكشللو . لوا
 اهيف ذركت ذ لق كيلاكرا اذا 92 1 نيو : لكلا

 تادلاولل ةمعرو هلوةكل كلا ىلا وعدي ام لكيم و :لكشلا |
 ةنييعو ةلكم دلولا لاقي 5 ٠ لكم

 قيرطلإوَسالاو 2 3 ع 0 « را َََ

 را اكل انور ا 0 ملقا ناكلابو ظ

 ةطسوو سك ا أو َرْكَذ ردصمركشلا |
 اناأو ةدالفنلا 56

 ناما نم ةّيلاو مالا نم 0 متل يراعا
 راد ةرئحو راخلا ربو لاو ة

 ممم

 9 ”ءالو 2 اول كانه نكي ل نب

 ىلع 0 معك لع ساما تليدح اًةنمو 0

0 0 0 

 ىمن كلو ةبلقو هدرط در - ُُث 0 4 هال بَ 1 ةباثي 1

 ينلا بم
2 

 ل ها 5 تا

 أاق 2 2 ايي 2 لا َْ ها دوال !

 اهديج مركْلا فرعيالىرسلا سودع
 |ج هبنذ بله رئانتو امره ةباينا ترسكت ص كارلا

 |ريعبلاو نيشلا اضيا بلثلاو. لن ىننالاو ةبلثو ةبالثأ

 . حامرلا ن .غنملا بَل .ٌبميعم يا ا قلب

 ظ مدنلا دوما داك كا ط/ بيعم يأ تك 2 رو

 0 خابسلا ليغ نداعشور ا الكوا
 ظ بلاتأ جثملثالا هينب لاقي .اهتاتفو | ةراجاو فارشلا

 |ج ةصيغتلاب جيرصتلاو بسيعلاو موللا اناا هلام
 ل جابلألا لالا نم بول اللا

 ا مهن 5١ 0 0 نك لَ م 0 دلل

 اوناكو يسفنب ةنلذ ملك وا مهنل اث ناك اضيا نلت ملفي

 ٌ طا 2 هيسفنب نين ماك 0 0 ةعسل

 0 دلل مناخ

 0 لا
 اذ ةلعج ياو سن ةذلث اهرّيص نييثالاو ةيلحلا
 | وص وتقانبو ثلث بهذ ىتح ةفلط بارشلاوناكرا ةثلث
 ناف اهبرطش لبق نيفلخ ص رد اذاف فالخا ةثلث 0

 | !فالخا رد ناف ايس رف اك

 ا ل مهلك 2

 ظ ل كالا نيب هقارلا تلال لن ى

 رص

 | اوراص ولا ثمأ

 ردك سدس نيغملاو 3ع عطا ١ لها كنعو ثم اننا

 مج ىلا ةيناثلا

 ةثلذ دانا ىراصنلا دنع ثول انلا »» ف ثا يف يقاثالا

 ةغأ انو ٠١ كمأ ف 2 ةقيف ةدلأ رش سدس

 همم 0ك : كد 0-7 4 . 5 3

 ص كخفو ةةالثا كام ثالغلأ ا دحأو توهال يف مناقأ

 م هم 2 لا 7

 ٍْ فرضخلا ند 0 وهو ةثاذ ةثلذ يا ثالن مونلا ءاجو |

 | ويف يوتسيو ةثلث ةثلث نع ل ودعم وهو 6 دخل

 | باط ام اودعاف < ادا ةروس يف نمو ثّوللإو 0

 ثلث يأ 59 ةاعفو. عابرو َثدلو ق م .. ءآسنلا نم ركل

 ماع ءاعاثلأ 0 اثات < تام

 تاواثالث ج 0 رالا 0 3 طا تيلقزييملا 7 ْ مولا اا بانا كر 07 هام ا
 | ثالث ةّكوم دحاوو نانثا ةثآلّثلا * ثلاثأو تاءانالثو ربرج لاق نيمدقلا ةققفتم ياإ|

 ظ |ةلنو“ اننا علت انو لاج جر ةئلث : لون لصالا 35 اخ ىلع ئوشلا ن1 تال تداول

5 3-3 9 0 



 تر أمنا اهب فائثلا نفع اذا
 انيبجاو فثثملا انذ حتت

 + ةتروص هذه ليلا لاكشا نم لكش مسا فاو

 فئثلاو فقثلاو فيلا * لقعلا لكشوف لاتتقأ

 + ”عيرس فينخ فنا فاو .نطتلا فيفخلا قذاحلا|

 0 0 6 ا ص 3 و اةكفيقا فبقثلا| او فيقثلا ْ

 , ةرعدلا فرع 1 ةنئثملاو 2[ 2 »ع از

 ! ك١ اعتخ نع م ابلقت 01 ارا دار هر

 ًالقن لثفي هوثلا لق ت0 هضررت دعفا قادت 8 ضيا
- 

لاو 1 0 ا 6 1 1 لف ةلاقثو |
 ع املا خر

1 

 "لرب ةاعد 15 نب 2 بهذ ليو 2 تو رت |

 اليخت ةلجح ُهلقنأو * كايفت هلمح نالف ىلعو هددش فركإوأ
 رما تلفثإو .ةلقنو هالع مؤلااو مونلاو يضرملاانالفوأ

 ني لاق. العب ل الج 1

 يوذ انرص كيسا انرا لوقل مكلق تاذ تراص يا
 ا ااا الكا لحرلا لكان لاو .ةلزاو لقثم يف رع |

 ورشا

1 
 يا ةيدناو رشا ركل لبق اذا ملام ارب ةروسأ اننا

 2 ل ىلع م اقاخل 8 7 3و٠ مأطابت يا ي *هةافاَنآ أ

 دقو ةدهغلل اوضبنب 1 موذلا 200 0 اهنا ىلع ظ

 ل١ ثالفو ًالينث ناك هئثلا لفثتساو .اط اوضينتسا

 لاكي ا لان نانيدو ٠ لدقت يا لفاث ضيرم
 0 لاَقُتلا »« ضرالا ةلقثا يا ًالقاث جاو لْفاَوَت ظ

 ىا لافكت تينا لاننا ما 1 8 لافي ج ليتثلا 0

 7 سانلا لاثثو. مب يأ 3 نان ظ

 لامثألا ةدحاو لتلاو تلا * ليقث عججوهو ةئبحص |
 :ةليقنلا ل امحالاو 0 :ذلإو اهاتوءو ضرالا زونكيثو

 ةلزلزلا ةروس كيو ٠ ةتزو كيسا هطعا موف ل
 عاق دلال رعب ابهرج ن2. يل اطافدا لرسول تاخر
 ١ .لاقتأ ج ةمشحو رفاسملا عاتم لقألاو .تاومالا وا

 نان

 1 الان 3 نوصم 0 عين 0 30 0 الا أمي |

 7 7-2 ع ا

 هلا هللا ةلْيتلإو هل 0 ارثلاو ةلجدل نيدفارأ ل | 1

 مك ةنمو ٠ ًاطابت و 5 ةنعو للا ا 5 5 ظ

5 

2 - 

 ١ لاتي ليثثلا لقانلا * هلقثب رعش نالفبو اليقث هلجو

 ا( هللا باتك نبل 5 كرات ين : ليق ل 3

 ٠ ناسنالا م نوكيا للا لصداو ٠ يأت اع يا يقَردعو +

 1 اًداععا نولكتملا اممم 5 هن ل لّمتلاو لقي 1

 أوف 0 ةطنلا نئازما وعر انتاج كايدو
 ْ 11 دب قبطني ثيرح ىلا مسجلا اهب كورت ةيط

 ةو.ةؤئاع ةقعب لول لاعلا ركرم ىلع
 كارا 1 ةلصاعلا ةقفاوملا ىلعو هل ةيضتفملا

 وقل كلل ذك ةرملإو سنإلا لّقتلا ثم ناقل دع ةننحل
 ل تنل دازي نأ نازي سانتلاو 3 اماف ةاورلا

 نإ | 0 | ضرالا ىلح لق اههنال مع
 ا] اقبال ذ

 برغلاو قرشلل تن

 2 رادع شك نس ١ نياق 3 1 0 ريع

 .ةفاخماك اه انا ف 0 عم دحاولل ا

 هيا مهلقنب اواترا للاب اهلك ةءتمالاو لاقثالا الا هَل

 فوج ىلا يف نجوا ةلَثلاَو هلو ابك مىنعتم| 0مم طاقثأب

 | ل اقيم ياسكلا نعو. كباغت ةسعن ةلَنلاَو ءاللسلا ا
 | | ليقثلا *«اروتفو القث يا يدسج يف ةلتث تدجو 0

 ا ] انو نمانلا هالقتو .ةالنثو لانو ل 3 ياا

 ناك ًاليلق هب نّروي ام لاّقثملا * ةئبعص هّيكت نم للا
 ماردلا باس اًقرع وهو لنشلا نمل اعنموهو 0 |

 وهو ١ ةريعش نوعسأو عسل ةريكذلا بادو اكوا

 ظ كل ّ ُِ اًنغيا 0 ٠ فصدلو رد اننغاص حالطصا | ج

 يك هخ 0 : أت نم ةنازيم ا لاتشوا 1 ةأشم 3 كل

 0 رد ةنز يا 08 لائم ب هال ل ١ نأ ء ءاسنلا ةروس

 لدن * ةعنؤم يا ةليقاغم هيلع ىتلا رصن يلا نععو هر
 « وز

 ٌضرألا ةلفثا يذلا كاسم ”عانبلا اج لفي ةماخر

 لين داق كو 0 3 ب ىلا

 تأمو ةتدقف ا اكدت اهداو 0 ناك

 10 ةليلق ةنالكك 9 لو ٌّ و 0 0 يأ“ ندع

 * لكشم اباعج 0 هلل اابكأ, لا 0 هز 6 ارا



 هر 0 اظلم ل 7 8 اة
 يك هشفش 4 1-5 ةنكل ىصلا ةناك همز ا ةنقاثو

 0 ةينعا اذا ءىنلا ىل اء لجرلا تفا لاقبوأ 1

 * ةزوزحملا اهبنأو -ةشارللا نو ةنف ثلا يف هاد د تول

 | هتركرك نرم ضرالا سم امو ةيكرلا ريعبلا نم ةندقلا
 | كوم طظلغو خانتسا اذا مذاخنا نووصإَو هتانادعلا

 لصوم ليلا نمو ذهل و قاسلا عيدجمو ةبكرلا ناسنالال

 دما اع درأ ةئفتلاو . هنطأب نمد نيفاسلا ُِث ثإ ذهل

 قولا ندو اهلفسا اتفاح ا نمو 5 نم ةءامجلإو

 يذلا ثافثملا + تان ج بلحم دنع !متانغقب ةبراضلأا

 ع
4 

 ةطب ١و ةينج ةتنفث تباضا أ

 ةءاعلاب قذفت بأ اوصلا وأ ةقاىملا مالكب كل

 تخنف لون ا
 ةيفثت 0 ُ - عت (يداد) اون 0 0

0 

 قد

 ايت ع اوس َُق ةرع اًنالف د ىقثت و ”يفاثالا ىلع اباعج َردنل |

 هينا ا ذاقرلا و 58 لا د 9 5 هب رصقأ |

 | ىلع ة ةءوض خوبأأ ردنلا ةاهث لك ١ ةزد م باي“ 2 مع اوخاو

 توُع يذلإو ءأسأا ثذلت ضد لدا || د ”يفاثألا

 ا ةلأا

1 

| 
 ا

١ 

 ”قانال 5 ةمسو ىف 6 57 ةافنملا *#

 ا مثدرط ًموقلاو ةعبت 0 راب 1 ا هينثي ا

 2 2 سس -ى- 0 027

 تسلا ا انلأ 50 0 أبقت هب هيقشبإ هت

 8 ذفن 1 و هال ل 0 تماقل ٌ

 5 9 و ص ب ا 9 لجرلا بشتو تاج ىنعملا اذهو ا

 اج مولا ثالث جم 6 7 ١ ا ةئاذا .قان الا لع ابعجأ ١

 تبلل

 ءاما
 ْ 86 باث 78 فان بقان 2 ارو يضم بق 02

 ةناك يضم ١ انعم ليق قراطلا هروس يف بقانلا مت او |

 مولا لع عيترملا ليقو بف ذفتيف وءوصب مالظلا ع
 | نطبب حل اذار ئاطلل برعلا لوق نم ذوخأم وهو
 || دوهعم ةنال 22 ز هب دارملا ليقورت ءالطلا جبت دق ءامسلا

 | ةبقاث ةفرعم ل اقي بقانلا ثنوم ةبقاثلا * بقثلاب

 |يا رانلا هب ع ا بانثلا * ةذفان يا

 | قرا بقتلا *رانلا اهب لعشُت ٌقاقد ٌناديعوا لعشُ

 | انأو د ةعلا + باقثإو 200

 تدل نو بّقُت جرغصيو لقي ام يف اذه لاقي

 | قوم نيللا ةريزغلاو ةرمحلل ديدعلا بيقتلا, < باقثلا
 لج لافي: رومالا بس لاّحدلا بوُثألا + قولا
 أ .بقتلا هلآ [بتنلاو ٠ مظعلا ىبرطلا بك :ثبوُقل
 ظ ببوقش» يا تمكث ا ىأرلا ا ذفا يأ تبقثم 0

 ظ ةقاوحلا مالكب كت قت

 عزجو ددر: رش ار

 ايلاف بلغ أن نو

 ةيقاث ةريصل و

 بوقت ج ذفانلا

 0-2 يا
 | ف و.هنع خراابو

 اري جس اسس "اتصع تر

 | اقذا>راص ةفاقتو اففتو افق فقثي نفت و ا

 رفظ وا هذذاوا ةفداص ع ةفقث 5 النفر

 | ةرقبلا ةروس يفو.ةقذح ةفوفثو ةفاقث <يشلاو ةكردا وأ هب

 وا ٍلَديف 0 يأ ليق ممومهففت ثيح مواتفإو
 ةلغوأ| لع ويتلا كاردا اف قدا تعا لصاوب . مرح

 | رعاشلا لاقا ريف لعت هتسا كلذلو ةبلغلا نعم 6 6

 ينولتفاف يوفقتت 5 ف

 يلام نورت قبلف كفن ناف

3 

 د ولع ربل هف ترو كيك ام 1ث 2 رح ىلا ديدن بل ١

 بث لاقيو اهدقوا رانلاو ةبنث 4 كا نالفوأ ا
 كللخَو جثرعلا دوعأ د اذاف هدوع نالو رم اذا

 ىهو 3 0 ليق الي لق دأز اذاف 1 دق ليف يللا 0

 .صوخ ١ دق ليف ةتصوخ تعاذاف ل كوي نأ عصا! نشيجأ

 يلا نالفو بتنا هوثلا بنتو .اهدقوا رانلا بقنا |
 م كاش 5 نبللا ةريزغلا ةقانلا بقاثلا 2 ردعتم مز ةبقث

 ا 00 راعتيو فاق اب هأ ع ةموق ”رلا < تف

 : يد ع هيل دلولا فقن لاقي بيديها

 شنت
 انقانتو ٠ قذحلا يف هيلع هللا ةنئعف نقلت. كا اجو

 أم ةنطنلا فاقثلا © قدما يف ابلاغتو الداجتو اصاخت
 اهلا اصلا تاتلاو , كان ءأرما لافي ةاسنلا |

 ملل ال

 ور لوق ةنمو حام را ا ع ٍبشخ نم أ

 هه

 ا ا اقاقثو ةققاخم ةققاثو: رد 1 | يل ضيق 4
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 رأأ

 ظ ظ ةسفن بطاخي رعاغلا لاقأ
 سس اء

 ف ديعل ديلولا | ةفالعأ

 ضيبالا ماَعَتلاك كسر نانفا ظ
 يراضلا ملا + عج مناوهوا هامغلا جماع - ظ

 ا تحاص (يداو) مث وخل اعلا كتمغل

 ا 1 ١ لوفلو ٠ ا ىلع ا ءاغنإ هنا ا 0

 ظ و ادلأ ِق أمو لعاف مسأ يلدا ا اش ىطعأ يا ٠

 0 م هلا 0 ةأاشلا ةيغانلا * د>ا يا 1 ْ

 يش يا ةقانالو ةاش يأ ةيغارأ

 ةيقعلاو ةدالوإ 2 5 ءابظلاو مغلا 0 ْ

 ةأخلا يأ ةغخانلا ة 3

 اغث ردصم <

 دم
 راغناو عوج يا يَ

 لا ةكرشلا +ابءايلءرسك انت اهني ردنا انك
 0 ةتدحأو فرحا وا ْ

 قبحالا لجرلا ةجاقتلا + دوم انف هني لج ١ ف 3
 حا يا 2 ةجافن لكل ظ

 | صيب بايع ديفاتتلا قي ا «ءرد 5 ده نا

 لدر# درت

 ْ 5 ,تأأز يا قيام قم

 | نم 50 تاع كيس رضع قوف ا_ضعب أ

 !<دلا باصا لاقي راغئالاو عوجملا (*:5) يتلا
 - ماعطلا لكم اعطلاب يللا 0 ا مدحأو هةر

 آ ديفانتلا ف 0 8 ١ ءيشلا كَ عضوت 3 ةايشاوا تانيا ْ

 ديفاثملا ال 58 أهدرثم ليقو 2 درغمال عمجج ىف ليف ْ

 مت <

 دفشم أهدرذم 0 بايثلا نئاطنأ
 اكمل 2 فل وت كارد ةرفثي راها وَ هى ه- | 1 أ

 ْ نالفو ةدال رلا كايفقلا تركنا .ةنلخ م ةقفاس

 ةعبب اةتلفو هب ةكشاو| ارم 2 لداجرتلاو قلع |
 ا تنفشتساو ٠ ةقادلا ةعيبلاع د

 00 مرازا عراصملا |

 ارلإو .هتساب انهقزلا ىا عومي ظ

 ا ني ظ
 ادح نادك هلخ د[ هلكدإ تلكذاو هنلذ نم هتزخ يفأ

 7 ا عابسلل رثثلاو رت ١١ »* هنطبب ةقزايإ

 ظ (لاق اهريغل ريعتسا اعرو اهتم بيضغلا كلسمو ا ةقانلل|

 لدخالا|

1 

 ّلا وا ةعبت انالفو |

 لن

 6 نيروعالا 1 لآ ىرَح

 _ حافنملا ةروثلا َرْث ةورفو

 بال وهو ةنم لدبلا ىلع رفثلا 0 لجر مسا مسا ةورفو

 ةنصنموهو خنافنملا ضنخ انناوةّنق هللا دبع كلوتك

 ردثلاو برخ ب كتيض 7 اذه وفكر اوجملا ىلع ءرفتلا

 راف ج جرس 0 توم ِق دلل ن نئمزيتسلا 5 ذل

 لا ام اهجرسإ يري ةبادلا ضان اق

 نوب م 0 رغثملاو ثوب م

 عم 3 قورغنلا ءاقرتنمر اص يللا قرفثل - قرف

 6 يف يا قوركت 4 كل اناكواد م قزتلي ام وأ ةمعل

 قرع ا دي رسبلا عافا قيرانثلا يأ كل اذ قيرافت

 د تا را 3 تدل

 مران هيثلإو لاقل اب اهاقو ًالثث | مافي حكرلا لقت

 لجرلا لقا و ل 2 ارا لدن . يللا

 ناكو نبل هل نكي ل اذا كلذو بسلا يا للا لك

 ةلمو ئودبلا ل 0 دا كلذ بحا ةماعطا

 .ةنفان انالف را الف لقاثو . نيلفأ :. نالف يفب تكرت موق

 رصق 0 قرع ةلذفلو ٠ مراكلا تت رصق نالف ليف

 عِجّرلاو لثنلا لفانلا * ٌدعتم ا --

 1 لاتّتلاو ٠ سانلاو باودلا نم خطبلا لاَمّتلا
 هك دسام ل 5 هس رع ا. أ

 كفو لكلا 5 نونف ولأ هو 4 عصوم 1 داجو

 اطافعب جرا ا كارع مككرعتف رب فز لوق ةنمو قيقدلا هيلع

 ال مهال ةنحاط اب مم ا يأ اطافن عم وأ اطانن ىلع يأ

 ا را ارو كيك اذا ا ا

 * جلا نم لئسالا رحا لامثلاو . كلذب حولا
 ا هقتشا]م لغت 0 8 ضرالا"ن دو اح كلا هب ثوقو ذام ةلاَقّثلا

 ْ ةونص الع 3000 ءاودلا يف لاقي ٠ ردك نم ءينلا تحت

 ظ نم كرلعبلا لكلاو بلا انضيا .لقنلاو :ةلفث بسرو
 + لَكَ .لبال

 0 و١ .أب 2 0 5 : نشل ةقانلا اك 2-1

221 - 

 طا ح حولا ا

 |تطأف أننن ١ نفشي 10 كم“ 0 هنلخ نم يف



 اي

 مسا

 تاجات 2 ل يحس كلذلو هني ل د

 ىه"ليقو هلت ىنالاو كلل يك ليال 0
 صل ىلاعتلا وأ ٍلاعثو باعت 0 نف٠االاو ركذللا

 5 ان ضو دنا ككل ءاليأ 2 7 ع اضيأ تامشلو رعيتلابا

 ُْف لخادلا خرلا فرط و5 يروا ع نم مراطملا هام كهنئم جري

2 ١ 

| 
| 

١ 

 || هب قست ]ص ضرده كات ةآدو عددا ل بوكرلا|

 باعلا 7 د يِهمو طقاستيف رعفلا لوصأ| ظ
 ءالبا ل ليف دريم تبن بملعتلا بنعو :كرم 15 بل اميل ْ
 اطال خلبأو ناقربل انش ةنم تابح عبسأ |
 رعاشلا 3 وف نم 9 بلع هلا دكحذ 3 ا اع هت 0

 هقارت رايات ل
 ةيلاعتلا دبلق كلا ضخ دن

 ا د« ثسالاو صعضقلاوب بلك دل

 - كتل د ا لا كس ملا د

 ةيلحتملاو بلعتلا هيف راكن اكمل بلعتملا»# تكا

 اعل ابيف لا أك ض الا ةعتااو

 0ك عش يف لول هللا - لاعت

 < هج

١ ١ 
|| 
١ | 

١ 
 أ

 عا رك 1
 ينتعش مثل لوذث ةبجما َ ةمعش د2 هع زن اذ ةعني 1

 ا ةاعلا ا« ينتبت ايا انك ضر ا

 هرال ]ل وأ ةمم طع اموا رمتلا نمد دبر م

 ودا ُْ 5 0 نم ْ ٠

 فذاقلا يانلا ىف

 ل ّ ندلثو اه ب 5 أهمقشي ةاغلا 0

 دلاب هدي '
 ان ند يف 3 5 0000 55 ار دصم بغتلا 7 كل 3 ْ ١

 رع

 | تبعت 5 بخش دينك اع بلو .١ ٠ ةب َ

 درايف سيشل | ا 5- لظ ُْ 7 دغلاو 22 ا

 رعاشلا ىلاق نابي جِبصَتلاك ةباضر لافي ثان
 ٌقصملا للعلا نم هذ 1 و5

 رجاطبلا ن : انين ةعش هم

 2 يي مبا

 د بعغل 3 0-0 فاعلا ا د م ف ىداوأ ا نطب ا

 أ ,لصاوا هما نم عطُق اذا ليسنلا لصإو نانا

 أ

 نيعلأب ةعثاأ يزعل قى وا دا عنو انما ابيض دَض ةبغشلا| |

 3 آ
 بعل ج ةلمملا

 ٍ ةهتف“* هرم ١الفو ردت 0 نأ لبق ضع ”يصلا 1

 || ىهو مالكلا هي خنغتي ٌنالف او يسم فكم ل

 ||| غاتمتلا * ف ع ةنانسا كربلا برادضملا س لا لعفار
 || ردصم 5 1 غاتشتلا تعي مثلا * ومالك ة طاخلا

 ةعنغتل د ليبق ند كل را 33 ماظن 3

 ةل ماظنال
 اًنالفو د ض اه دس ةَمللإو لت ار رغني 0 را 5
 ايس 2 قد ل ووبج 1 "رالف 2 3و ةّرغل 0

 ا 0 96 4 * روغنم وهف معضاوزتوأ و ا كلش

 هر

 قد "ةرالف 0 رغشم وهف م رخل و مر | |

 ١ | ةلطاو غنا ىنعمي َرْغد و 2 و مالغلا 0 2 #

 | | بقعلا رايخ نم بمذع ٌرْعْبْلا «لعتفا نزو ىلع ع

 ] ىأ مللاو يقم روع 0 ل ر رد مندا

 راج يس اكو اهاسمرك ا ايوا 0 دقم وأ نانسنالا

 ١ 1 : ج نادلبلا جور 3 ةفاخحلا ع برد

 ا[ تلم“ هرغتلاو
 | نيبو رت ةردشا دك رعت ا ةيدحلو دكا حقل

 نخل لح اولا 5 رذتم يأ ا ار 1 ادا

 1 ْن و ابن 2 0 ريعبلا ثراو 0 3 نيتوقرتلا

 ا قب رطلاو ض درالا نم ةيحانلاو * 0 جي قوف س َرَفلا

 أ | ج نادلبلا ٍجوُرُف نم ةفاخلا عضوم رورغُتلا * ةلهسلا َن
 ! م ةمعارا |١ اح معمل نم كل هرض ريراغتلاو رس 2

 ٌْ رغذلا 7 0 1 اب 0 رثصو 0 طوط

 رغاتم ج ّودعلا خانمل دل
 ًانسالا ب غلا

 رع يقرورغنلا 0

 اضل أرلأو ماغتلا كا هللدا ايلا مخل - 0

 ْ ىأ م 0 نال ثالفو 0 ةماغنإ أك

 | | ضيبالا غاجلا * اهتمتال ةأرملا 0 500
 | | لبجاب ندي ماَتلا +« ”عاث نول لاقي ماعم 3

 ل كك كي 0 يع قرر

5 
1 

 ا 0 سرب

 ا

1 

 2 دب ا _ ةنمرد 3 يهسر م هللا يس

 ع ا سب و مو م و يس صمم

 ام



 211 تعبنا« هر ابنت ةبعفي مدلاو كلا تست
 ليسم ل 37 ىرج م 3 نم مدلاو بعثملا ُِث ىرج

 ذوخأمو هدو ماعوا ”5 للا لا وا ةليوطلا ةيضتشلا ةيحلا|
 ةككس ء ءاممأ اق و نيياعل 32 0 ي ركلا ىعم نم

 اع
0 
 2 رو ةرافلاو سأرلا ةارضخ 0 ةْغْزو بعلو

 ا ءم رع 07 ير هوف

 اك ا

 ا لت اسلاك عت ا نابل يعن الو: لئاس يا

 8 يا 2

 اهلياسم يا

 < ردنالا تاوصلاو دل دصلاو لئلا عملا |
 داعم و سس ١ اتلا ت تت وص اك و5 0 هيف كءالكة عملا

 رثسلا ُْ ةءاهجلا ج هَ

 ا 0 6 رو رثكو لاس ٌنطملا 2 ف

 نه لت اذا ريتا دا بصنا ٌرينعلا * 4 2 00 ع

 هلا يف سيلو رجلا طسو 31 ود

- 

 أم
2 
 خا ع هع +

 . ا و
 0 2 7-0 مق لوف يريح هريخصلو ةيبشي *

0 00 
 دقو 00 8 ١ لوقف 0 دو ا بضع اضيا را

 اوا ىلا اًسيقميلع يار ,ينعشملا ىف ةرارقل اك هلع ىلا ىل دعاني 1
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 ا ل هيأب ي

2 
 0 تاهتسا اذا ل تاّيثكلا يف 3 0 3

 ليس بات ةنم لعافلا مسإو لوبنلا ىنعم ىلع تلد | ههنملا ةياكحو باكل لا ال ةاعدو ريعبلل ا
 ْنعِب تلعتسا اذإو دابعلا نم ةبوتلا هلوبق ةراكل هللا يف ليطابالا ةتأعلا * لطابلا ىف:ددرت لجرلا ةيئعا 0

 ةياتتسا + ىهتنا .بانا هيلا باتو . اًبئات لءانلا مسا ناك | ردصم َةَعَملا * ليطابالا يا هتاهلا يف اوعقو لا
 يف توباتلا * ةبؤتلا ةَباَتلا < بوتي نا 18 هبايسا

 عمج بوتلا شفخالا لاق. ةبوتلا بوَتلا * با ت
 عرشلا قو باتردصم ةبوتلا * موعو ةموع لثم ةبوت

 ال نالدزغ همر ةظينبل اهي حرح عما اسم ل2 ملل“
 ةثالث ةبوتلا قاق د وبا لاقو .اهيلد ردق اذا اهلا دوعي

 نف ةبوالا ثل انلإو ةبانالا ينانلاو ةبوتلا لوالا ماسقا

 لوب تنرخ ند وقيرت كحالط ورق بناقل رف كرد
 1 اا نرف جلرعل شو ةبان احا ضر مر لاخلا

 || بحاص وهف باوثلا عطالو باقعلا فوخ ريغنم هللا | تن
 بال اب مّدَنْلا ف سابع نبا دنع حوصنلا ةونلاو .ةبوا

 دوعيال ةنارامضإو ندبل اب عالقالاو ناسلل ابرافغتسالاو
 لباتلا لبوتلا * لبوتلا اهيف لعج َرْدَنلا لت

 لباوت
 وس ارو ةلوزتلا ديد قلو اكلات 7 ث ثاوثلا

 اهياجر اعلا از شب اهفنمو هاك اب ماشا قيمت لخ ايلا
 ورمل لاقيو يانا توبا هل لاقيو ولج دو
 رش ماي توتلا ةلحاو ةنون 5 دال

 هاي“ 8 5 6 د« ةنج رلاو دخلا قم عي ْنِخأت 4 ةحّر 0

 كوش هل 07 ىر ا برعم هب لق -

 اهوتافل اللب صيملا رمك#يش ةاحاد نمو بلص داح
 اهيمسو ةقرزلا ىلا برضي عمال ضي 0 7 تاق ةاديقإ 30 تاكل عرضلا اتمداق راي ابأ 0

 را اب غرفالا
 هيف يبصأ ثتجانو , جانلا س ل 0 جوت 0

 جئاملا* جالا يل جومنو .جانلا ةسبلا جوت تجان
 2 جات بحاص هضا هيت + 3 ١ 5 أتي جاتلا بحاص

 ماعلا لاقيو ناجتس ج ليك جاّتلا «جاّودلا جاَوتلا | هبلع هللا باتو .ةبساوتو بتات وهو كايت ةيسفلزلا
 اضبا جانلاو اهب نادزت يتلا اهسبالم يا بّرعلا ناجي
 جوأتم ج ناكم مسا جوتملا * موجن راما جاتو دسالا 2

 ا



 اد

 ريطلا لاي رف“ حس لآ

 سون ةنمو 26 هب ماقام 5 6 خا ناك 0

 8 م 5 يما
 ا نأ زوج و ةليبتلا هب تيبس 0 نم قارا

 | او معضأوم مث 0 اوعبتجا منال ل

 قوت ناكلاب

 هل هك

 0 ىعب ف طر عا

 نمد ةياقولل رأ ادلا وأ ةنيفساأ قوف َ 7 هدم

 ع
4 

 مرا قه هخأتو ةيخأأ مسدلا ؛ 2 و

 و ةضلا

 او ا ذلو اًريثك آب هأبزلا-هب

2 

 فارطالا|ةدئيطبلا ةقساولا ضرالاو ةزانللا هقول
 فئات جةيدعم كنزاك قلو قا الو ارب كمال اد ١

 يح رع

 43 ةردتلا ة 4يك يفوت 37 فا ارطاللإ ة هدذيعل 0 تاقلثلا تت

 قلعت 1 م” كرش 5 ى 0

 ند ى 2 وه لكلا مقل“ | اغمب ىلا

 5 مآ
 ّظ 0 2

 ةرهت نم اًطويخ ثدي رئاط ط دينا طو 3

 0 ةيسراغل اب ل

 ريدصنل اب قطن ةقيقر ديدألا نم حافص كيلا
 كبس لع كيدي ”قروبلا ُح ار ل ً الا

 سال او بهذلا قم 0 يل ةنمو هيلو بهذلا

 .رمراعو اللا 0-5 موسم ةنمو ندعملا بناوج ِف

 1 لوقت ةمانل اعلأو 2 0

 ةيصلا نضر اذ لعن تنبت نانا | لجرلا نأ 0
 < مس ه- د هم آ آ

 ناد ناتو سياف كيل ع ا .

 لثلا كنعلا 80 ندا ا” 1 نع دز يوصل اهدحا وأ
 3 شك 1 2 0

 ٠ نانت أه و ةنرذو ةلكم ىا نالف نت ”ةرالف ْل أتي 2 رَقلاو

 رفعض 2 0 ِ نأ روتسم اه يأ تي لا بأ لاق

 ا ف 0 ةكصق

 نيددلا < الك ةذت ها توا نا ١ ا لا

 كرولا ومن طابو ةيجتملا ةيحاو توعحلا

 قيقد وعلا جرالا بس ةفذو 0 0 ”هدسح

 | ُك أتيو طولا كلتب 5 قفذلا# ةروز 0 جناو

 م حو سنار داس ةنم ُهركَذ هنا ليق 5 ريغ ان ع لج ١ 2 ,ةخانالا نم 10
 ةدحاوأ | 1 260 هييف كاك ب

 1 هناي رسل ل ةينؤخإلا 0 ع را ِ لست |

 ا

 ةدرادالو# تورك اذا

 ٠ ىهو - 8 بكاوكلا لكنت لففيْوَهَو وتلا هيف دوسأ
 9 نتلا نينتلا د« ىين أنت 2 ا ىنء؟ ّ 0 ذوتحامأ “

 5 لاني بئتذلا ثانيا
0007 

 م ب هنشلأ|

5 
 يبيك

 1 ء,ىل

 ةينأ اوطسا هناي يه هال هيؤ 5 نوناكلا رودتلا

 نمو ناخد يا نت نم 2

 انلا

 ١ يف هنا لمثو ران يأ رون

 نزو ىلع ”روونت ةلصا نأو هلة و5 ا نونلا 006 دي
 1 ع

 مدح أ تاع جنضلا لات ايو ياس الرو 1 تزييف لوعتت

 ديدهتبر ٍ راصف ىرخا نونب اهنع لض وعو ةزمل |

 رعاشلا لوق دح ىلع نونلا

 ومني ّسوللا ةبارع تيار
 ِنيِرقلا عطقنم تاباغلا ىلا

 درا جف اهلا وشاو ريا 2 يسوالا 0
 *«روتتلا عناصر نيا« ىداو م1 2م لاو امر فمك

+ 
 كر مسجاب يع اهي شالا نم 3 در 7 ةرونتلا

 نطنلا و 57 3 أ ! نَا »* فريمدتلا ىلا رضا ١

 ارحل همت دنعربلا ُْ 1 ملا ةعسأو كو روخو

 نيل كنيارخ وهو ءاضنلا 2 ل رفاخلا فدع ْىل

 ةماعلا مالكن موهو
 0 2ع

تا 3 موا لكلا 1 و ريعبلا ملت
 3 مو

 دودلا 6 ءاملاو داشرلا رز 1 0 0 9 2ك

 رجت وه لافيو ليا 1ك 0

 5 * ارم راع

 أعم هقروب ديضتلاو

 5 8 0 ١4 1 ةتدحأو جتادهشلا

 هل ل أقيو سلا

 ١ 9 47 7 1 5 0 ول
 لا ىرتلا لصالا يف اهانغم

 لاق ةسيادملا رهو ةرك اانا كرت (ئيواو) ةاتتلا
 كر ذا هوانا انو اك واقاف ةلدلا نمرالفا كراك ١

1 
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 ةيماع ةب ريل



 2 رم ظ
 ميمت وهو ظافلالا فيس برضو ىنعملا ميقت وهو يناعملا ىلا ضبا جانجيال ثيحب هيلا يبتني يذلا هّدحوا وب كر
 أ | ناسنالا ةرول يف ةندو طايب دحالاو ةغل ابدلل [يجيو نزولا | مامن ماردلا هذه لاقي صفانلا ةلباقيو هبل ضني جراخأ

 يا ماعطلا بح عم يا ّبَح ىلع ماعطلا كك هفضل [قرعسا اي وحرر نمو .اهب تام يا ةئاملا
 ليكتلاو ةيقتمث صف ةانلا ىلع دريك كا! ليف. هئاهتشا هيف زوي وشحلا ةإ ةلزنو رخالا 0 اك عال تل فص

 ماهللا ىلع دئاز رما لالا ذا ةلكيف مايل ىندملا ىلع درب | . ةنم ر] سيف فاحزلا ةلخدب نا نكي ام وا يف زاجان
 نا لاو 8 ناصتن لباقب ماهلاو | ٌنابنسيال ثلث توا آتشلا يلايا لوطا مامّتلا ةليلو
 ورسلا قرع عطقنم إو . لصالا مات دعب فصولا . انءاصف .ةعاس ةرفع يتثا تغلب اذا يف وا اهناصقن
 ةحدق 0 0 03 اواهدال رانديفلا او رمثل | م 2  ةليل هذهو. لكما مات يا 0 0 أ ةتدلو ١

 زاسيأ صو سك امم هبل معطاف ةّر ةرم دعب 3 5 20 ماجت 3 ردبو ماع 2 لدي ةليل يل

 الكر .ةابصنالا مع حي ام ذخاقرسملا روزج هيف ام لانب كَل ةمأن 0 يثلا هب * م اموت مردصا

 بلطي كسذلا * ملا ل أ د كو انك ما + ليل لاقي ما ُعاَمَتلا * 30 يا ة ةماهل

 مئاسك“ أو تيا رزبلإو فوصلا منا لاو .رل الا م 2 0 مانيلا ليل لاق
 + يطا ةعر رعت مات ّ 7 ةمتب ماعطلا هَ نسأل ملاح هاجت 0 ماتلا ىنعب عجأ

 ادلع باو كوسا | | ىهو ملا املإو ٠ ماهل ةثدلوكتل هما ةّثدلوو .ةاححللإوأ |
 قادتشاو لاط ًالالهمإإ هيثلا لهمتا - لهمت مقلاو مشلاو ماتلا ددعلا نم مك ل او .ةماعلا مالكنمأ ها

 لدبعا | ىثلا * ةمث ةدحاولا - ولاو رعشلا نمرّرلاأ
 هيا * طلو هب مافا اهو 1 دابلاب انت | ةينيتلا* ديدغلاو ىلا مدا يتلا «بوهوملا لاو

 ةماقالا 0 نم مسأ ة ةةاننلا ب هت ج ناقهرتلا ثيدحلا يفو. .ملا يف دعي مرسلا يث ل هاطقر ةزرخ |

 ةماقلا ريصقلا روبل - ريت | ةذاحملا ةميمتلا لبق .هل هللا نأ الف ةهت يلع ىلع نم
 لاو لامات يف ريك ذو لوبناتلا لبثتلا ١ | ”ئاغو ريق ج ئصلا ثم كيا بهل تال دباس

 . ةلباتتو ليياتت ج ريصفلا لويثنلاو ةلابنتلاو لابتلإو | تازرخ يثوةمم : اهدحإو مالا ٌيرهزالا نعو .تايتوأ||
 يابا الكل و اضن ردم اعيا هانا نما نوت مدالوا ىلع اهتوقلعي بارعالا ناكأ|

 ةيماع كوتا دعت هيلع قط نم ثيدحلايفو. مه رب نعل يا

 ءالبجرانل اب بّرشي غبللا هبغي يع تابن كلا بيوذوبال اخ
 :1 دوج أتيت 50 اهرانظاكمبشنا ةيحلااذاو

 كلج يد وج عفنت الر ةبيق لك تينلا

 سيلو ريصنلا ل اجرلا نمل اًنثنِلإو ليتنا لكلا غلب اذا اون 4 نال ريكا فيدر مئاتلا ةطامإرو

 “7 وف اًمالخ هلا هل أمنت فيعصتب ةنايلا لأ ىقنع نم زارحالا اولازا لحل مدنع هما
 تحاصو هةاق دصا كرئانأتتتو ةنتنت لجرلا َنَتدَت | ماردلا هذه لاقي ةماّلا ملا * تفيسلا دّلَقو راز :الاوأا

 مريغأ ةرابع نيينايبلا دنع مِن او . اهب تن ام كيسا ةتئاملا ةنعتأ |
 | | اضيا لجْزملاب فَرعُتو ساخنا نمردنلا ةرلا ٠١ نم اهتحرط اذا ,ةلكب رثنلا وا لظنلا يف نايتالا نعأ

 هل ص هل

 ةياع# ةيدرت

 | يا يتنت نولوقي تح

 | يف ابد رص نبرضف لع وهو هب ا صن مزيل ب
 يحي معصم تست تطوع وتدعم عمد ع دعيعم موعود سمت تتنوع تو



 فدارتي امو ك اردالا نيج ىلا داةعنالا نيح نم للا
 لدن تحاول تالا ابنعاب فاصوالا نم ةيلع
 ايهش من م ٌذاهيكغ 5 8 غاب بص 200 دال اكنوعلا مسا

 دعت كللذاو ا را وهو ةنصاا مسأ توف بجحوي ا

 كن ٍسجمساوهورتاوهو نيعلا م تأ يبو فانجلا |

 160 تارمتو را تارك 6 ا ةنيدملاب |

 بن ارشح دو ةقيقكلا ُِ عمج ال نس 2 ال عا :الأ

 ع قاطيورذالبلا داونلا ركو: كانه لح عجاري 2 سس

 رمتلاو مهلا 0 :رذالبلا ٌصْخي مهضعبو طو ابلا ىلع - رصد ٌْ

 دش هَ ند ارا آب 0 01 يدنطا|

 ةرششب ىل اطعم هءذجو انف ء واعي أبةيرفأو قرذشلا

 صارفا 0 6 لعب 1 ريغ 3-0 ةقيشم ا أ

 تاع جرتلا ةدحاو ةَرينلا* ءارفصلا عمنا اهب ىو

 فرط ف ةدقعلا 58 0 .رث ل دوجأ نم بارغ 8 27

 دنع ع ةرينلاو هيء + 1 ىلع ابنلطت اعلا لا

 # روما 3 ٌئيريتلا * ةريط ط يا 5 0 قولا

 ةيارعلا|

 | | رئاط ةّرمث نياو ةرمثلا * را لا عئابرا* 21م 1 لو

 م تا اوااحلا نم 2 ع نيل ا

 قا نمو ا ءضاذلا هلا » روفصعلا نمد همرغصأ

 كلاب يدل كوس ير طا

 ةيبسملا ةنسلا نم 7 5 نو را

 اموي نوثلثو دحاو دقوا

 عساو”ف هل ضلا ةروص ىلع نإويححاسملا مست |
 لجرا عبراو ةافيلسلا رظك حض ربظو ليوط ناسلو ظ

 غضملا دنع لالا هكف كيرحتب ضتخَمَو لوط تنذوأ

 لوقن كلذل و حال كااويف رئوي.ال ىح مداها

 سا هل

 نونو اتيز لطر يدنع كلوق نم لطركن يوننلا شو

 يأ ١ن دو 57 ناونم يدنع كل وذ نم ناونك ةينثنلا |

0 3 0 سحب ال راض يأ تالف م هم ماعلا |
 أهي 

 2 0 تي 93 نازبف راو رصم لد ا ظملا |

 ايلككلا عا يا محتمل |و ثيبلا َك راما مشتل[

 رضا

 ١ ةعمح اهم 3 6-5 يلا ع

 1 قرا لا اكودتو اك تاني زايشلا عل

 ةفانلا اال لبتأ 7 كلم ان وب را ةكأو ١ تورتوأ

 1 تت

0 

 ةيظعلا ةقانلإو فرشملا ماهسلا كيانلا * ١_مّس
 ' ماخسلا

 الا لا اين "
 ري يفاربو اببولل اك تبني نيطتيلا 4 فرم
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 يشم 0 00 5 ءلَثب ةنوغضع لارا كنا

 ظ ل 1 ا« ًالياق لتعلا جرام دنطلا رهخ وهو يابا :مرطم 4

 تفر ةئيسرافو ئربانقلا 2 هل تمبذ 2ع أ[ ليتم

 ل ليرططلا و لعمل ليوطلا للا
 هوان نارا 2

 ىلع مت ثيدحلا ةنمو . ءاضما ورما ىلع تو. اان

 "ا ريو دم اذك عموما 2 هضمأ يا د َكيوص

 لجرلاو ناب م عدصناوا تب لف عدصناٌرسكلا مَ
 ةيلعةمم لا ىلع دواوملاوا ايي هلع اخرا هاوهر 6

 ةغلبو ةكلهإو اهات ةلعج هيثلأو

 0 امانا هلا تاو. ريح جير ١/ لعو هحدق ببيصن

 ا لوكا د تبنلإو اهدالو 8 اا بف

 9-5 ات ةلعج هيثلإو ىَضَمو دصق 5

 هوشلإو ايه ةتلحم اخف ازمه 0 6
 58 ناك لجرلا أو ناب مث عدصنا وا نب و عدصنا | ن

 ةرتتسإو ٠ 1 ملك 2 موقلا مان أ 2 يشم

 37 لا ةنم بلط انالفو امانإ | لاس ةمعنل او هما هىثلا
 ص ةمانلا *< اهايا ٌاطعا ايا ةماقاناجلا ىأ نمل
 ءايشأ ة كهل 5 نحاب 2 موج .ه مسأ ةارغل ١ لاف و٠ صقخانلا

0 

 هيلع و 4

 نون هبشن اًمالغ نورخك يل كلوق نم نورشعك عمجلا

 1 لال نان .ةحار ردنك# ةفاضالاو

 ءارعشلا دنعو . ابأح

 هئازجأ عودج يذلا ددعلا وه نيبساحلا دنعو ةرئادلا

 ل ار ربا ساس ان اف ةقيلااكفل راس ةدرفملا
 ءاكحلا دنعو .اضيا | ايواسم دل تل ابعومجتو

 3 ل امك لع هللا
 .٠ حسب يبن يج سبح عميس حسسعم

 | امديغلا 0 2 ؛كصم 4

 ا[لوماتلا * عش

 ظ ماطعا ص هج هع

 0اأ1[|1ز 1 1 1 1 1 يا

 1 نمل ةنصن قوت هنأ بكمايي وه ءر



 7 ملت :

 ثدرض ىلا * اًمبّبم لازبال يذلا تلا + يٍركصلا | نم ليو : نارآلاب ٌصاخعوه لبقو» ارق وكلت مالكا
 *«ل ال | رينكل !|و نامل تكلا *اكلا »+ سغص نيسلا نم ةنالص "الف 1 2 يع لَ يس ا طب ا

 ١ ٠ نأ قالثوا لني قح نم يل تسيل ٠ لافي التل بالا | راصو هرذن ىغت 0 كلو . اعط ةيوتكملا 3

 تكارصب وعلا لتنازل عبانلا يلج قب تيقب 00 ا مال .ورمع 0 قمر راب

 لاطخالا لاق. عب 2 0 ”يلتأ 2 ظ
 2 عج ترأك نيج 3 م اًدالوا ةعبتا سا ًالافطا اًنالف *هللا لئاوأ |

 ظ لا ةانغ وا ل واش 321 رج ”اطعا ةمذ اًنالفو هيلع ةلاحا نالف ىلع اتالفو ةنقب»

 لبا لاقي تفاص مح جن 3 ينال قل يل آكل | ءاظعا امن لجرلاوةيقبةنمأ با هيصة را
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 1 1 ىو قار كيف الا حاس اه ذر قدرا «عارتلا ىع لوف فال عاتلا * التما ا
 د يلاءا يليق . قارا تب ذأ ذلو قلل ةزوش كو ضوحو. :عرت رذصم عرتلا# يدا 2 عاملا

 سّدلا هيف قرتي اكيحردصلا | *ةغل ابل سادملاب فصو الت يا 2 2
 ٠ اذكةكرتو ”ءالخومعَدَو انأكرتو انت 5 7 2 ك7 نأ ثيدتحلا 4 ا ةنمو 0 ب 3 ا تالا عر ١

 ١ رهو
 راما اصق طر ثلا روث ةاكةلمج امو نم باب يا نجلا عّرَب نم عزت لع ع انه ير
4 | 

 دحاو ل 1 ىم كوك 0 ارار ذاو | نم اضيا ةعرتلاو ةنحلا ضاير ند ةعئفترم ةضور 51

 ا ناك نيلوعْتَم َى ع اذاو ةعدلاو ةيلخغ ١ ف 6 ىنعكب ىلع ةضورااوة ةجردلاو ةبحو اأو نئابلا يفتسإ نك .ٍ ا

 نمو كراذلاا لل احنا تر 0 ريما ع اينما نم ءاقزللاو ضو 1 ةراغلا ماو عنترملا ناك

 تاّئاصلا ةروس قو ٠ نوريكمب 0 ٍتاَّلُظ 6 0 .ملا ملا خام ل ءرتو ٠ لود ة ةموفو ري

 (1ل انيقبا ينعي انيقبا ٌءانعم لبق َنيرحآلا يف هيلع انكرتو | قيمع يدايالاب عونصمر هم طيطختل ا لها دنع عشا

 »+ ةكرت جئزت كرت كرتي كورلا كليو .اتسح اًركذ | * هلا نرم ىرخلا _عّطق وا نيرهع وأ نيرح نإ 1
 | .ةلاساتالفو هلاح ىلع الخ اًمارتو ةكرانم هّكّرات | نب ةبّور لوق ةنمو . يداولا حلالا لوسلا نم عر /
 | الو كييف هللا كَ .ال لوقو . هيف ا 3 او ا ريسب ضرالا شرتفاف جاتا

 ظ . ةوكرت مهيب رمالا الا اوكراتثو ٠ 0 - اد الو كرات لج الو بضغي ال يآ

 كرت ام يا كرب اف هيف لاقو. هكر 0 وأ + تفيرتو فزتوم مارت فّرتي لجرلا فر ْ
 رعاشلا لاق كرا ىنعم رمالا لعفل مسا كارت * ايشا ّرصا الف فرنإو .ةتدسفإو ةئقطا ةتفرتأو ةمعئلا هيي
 اهكاَرت لبا نر. اهكارت ١٠مّعنت لجرلا فّرتلو . ةتمعن اًنالف ةمعنلإو يتبلا ل
 0 اهكاروا ١ ىدل ا ىرت كا | ةعسو نبللا فرتلا * يف 5 و فرطغت لد فراقس 1

 0 مدام اوسرودنملا لعف مدعوه كْرّلا | هّوشلإو بيطلا ماعطلاو , ةمعنلا فشلا < مننلاو ىف
 ا ءاوسو ةلفغلاو مونلا هل م 0 ما كر الا ةفنيلا طققو ”ةيبان ةنهو كت ْص _ دا

 هيف نآسنالا نوكي ام ةفر ,افم وه وأ 0 دبى مار هديضلا قرد ايلملا ويقف ظستو اك « فرثألا * ةنلخ ايلهلا

 أ مدع امأو هيف لوخدريغ ن م 1 ر ءيشلا 0 ةعنلا ةترطبا ةمدلا 52 فرتمإوأ 1

 |كرت لاقيال كلذلو ير نرد عمي ال رعنتملاو عني الو ةاشي أم عنصي كورتملاو ظ
 0 دحاَو أ رتنلا نم 0 2 0 َقلَح : راب هيلا |

 ام جرم ن نا كعل املا ا 3 دلت 3 را 98 ةيمحعأ ل نم فر سافْرألا ظ

 1؟ ١



 07 رع لجرلاو يار | لصف يفاهركك ظهر 537 اما لع آب ملا بابأ

 ةيماع كر + طاّرخما يزررلا م زهو وواش رخا يف “ 2 5 ثار كاد او غاو هن :زحأ ظ

 هيف اشينح لكا ههغلاو عاج لجرلاو زرات وهف تامو| نا دعبب الو ءاتلا, ةذايز ىلع ةانب ميلا بناب نم ءارلا
 اهاغ | عيوننا ”ةعرص انالفو اهنا عع ىدنلا ْ ىنلا ىعمب ةيناداكلا ُْى ب نمد لق ةجرالا 32

 ِ هذ لبالا بانذإو م اا ودا ىلع لكتلا ىنعب ةيبرعلا يف جرلا نمو |حرطو
 ١ ةسببأو 0 ىثلا ز زرت - اهباصاخآ د ند ٠ اهروعش | هحرتأو هحّرت » 2 نرحو زا احرن سمو هي حرت

 ةاطعا االفو سر 3 راسن لجر |١ هيرو سر“ ا رقفلا جرا + م ل ةغاو كف ررزدع حرتلو' ا ظ

 ” نرتب عاملا 0 سلا 0 0 ايل اندلا م 1 رتفلاو طو طاف طاع غلا حلاو

 ىذ يل سان لقا لورا تتيحاف سراتلا يا حرت يف ةليللا انلز امو.“ 5 نورس يل سرت حرف
 00 نع ل اعل نم برض سوُراَنْلا * شرت | رك اني حشأوب .حارت 1 ج رف يا حرت ديو طف يه

 ةيحنص ةسارلا * نش راوت 0 3 ةنا عرس يتلا قونلا نم 1 #2 ملأ رين لَو

 لجرو 0 2 نيرا ا هيلا 6 كتل ٠ تن ال 5 ىريو عسل لاب ةييكرو 4 اع ل |

 ومنا ل 0

 الونلا نم ةغح سرلا سرت وذا 0 سات عرفو اعيش ع اعيَح عض امان[ نم جرمملاو

 0 0 نم ةياقولل ديلا 32-دئ دعسإ عاطقتا ةبفو ليلتلا ليسلا نمو ديدغلا

 دج تث سالو ةسرتو سور سأرتو سأ د 0 2 ةطكش اخر * هخركي را 3 ةخرت |

 أ[ ةيماع ةيكر' ثوبي يا اا ضرالا ”ةريغص حارج وهو نيللا طّررقلا َخْرَتلا + طيرشتلا|

 ا” ا يراوح قيلورتلا هنت نيدح َسرَتلا دلما يفإ
 | .اراملا* ليبلا رح دوي تخالبلا نم برضا 1

 هةر

 00 ردو مورطلاف ياووس عاب سرا اما هيغلاو مطياكالا دوزتو ارح ديو بايب ظعلا

 7 الطبخ فجرت ةلدحو قيارتلا سرتملاو ع هيلا رت ماعنلاو دعابت هدلب نع لجراإو عطق |
 سارتملا ةسراملاو ٠ اياك ذل اهانععو كانا ىورتو ة هسج ًالتما ةراوتو اروزتفار لجرلا نو .ئطب ْ

 1ك "لامع ناكل ناحتزتلا ور ةاتشرلا وكل | | هداج او هنو نه ارب نكي داخل ليو: ىوطو هنا
 ”ذاولا نر كلل ل ؛ امويف عدوتس دوك[ راد تفل ايد هدي برضو ةدعبا | رارنار ناكملا نع 2

 ةنايلاطيا . رئاخذلإو تاودالإو | ىا ,عوجنم قرتسملا ثانلا + اهردنإو اهعطق يا اهّيتأف
 ةددكل ابررقل ]وف برض ن كافرا لا زل يار ص اعمار نرسل | ةراَرتلا  وريغأ

 نشرت هد قر اف ناك 1 شرت .لجرلا 7 ا م يالا 01 0 اقل
0 2 

 | 0 ديلا ىدتلا ا را ىلع ءَكلَت بق كل كنع هيحاصل |

 03 7 ها ةكرت 07 05 2 584 د 0 ءانيلا 7 1 3 بلا هب ا طيخلاو
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 ارخرت وهف يحَأو يِوَق ةصارت صرتي هرثلا ص أ طرشلا م الغ روُرمألا *ةامعرلا م م | ةّرثلا # ةعوطنملا

 ا ةلدعو دا هاوس ةصرتأو 0 00 3 0 عيرسلا رك آم .ريغصلا مالغلإو داو 3 رملي 3

 (سارخالا نم صرانلا 3 13 نيذاربلا نم اوف <يثلا ّصرناو

 ا



 ثرت

 . ابار جب جنح 7 هو ا ربنلاو بانل 1

 ةبرت ”معرو . تابت ج ةلمثالاو برّتلا ةدحاو ةيرئلإوأ ا
 قونلإو لاجل نم « تاويرلا * بارتلاب تاج تل

 نم ةلصإو لولذ يا توبرت ةقانو لج لاقي لولّدلا|
 1 :نلاو يول * ةأرقح ةطنح يلا * بارثلا|

 سو هك ١

 هاهو ا ةد>إو ةيبرلا < ققرالاو بازل ||

 توقرتلا ىلواساوانمدصلا
 2 ةنع نم 0 عبرأ وأ نينوقرتلاو نييدنلا

 رعاشلا لاق 0 نم 'عبراف 1

 بيرل ىلع امايدن رتل
 بوتنلا يف ديلقنلا ودعي ل

 + ةدالقلا عواد د عنيوافتمللاو نالجراا 8 نابل و | َ

 * بارتلا تارْيتلإو تسَرْييلاو تازئوتلاو برت
 صال يأ ةبرتم وذ تكفل ةقافلأو ةيكسملا ةيرتلا|

 بارتلاب|
 نفق هول ليا ديلا ديرتلا

 الأ تالبهسم يسم مهئقاو دنطا| |

 فرعا كانا ابسفرعي تقام تالا
 . ا هولا نان وسط كلا
 ميعاا ةرايقا كرنب تالا وم كيتاكلا

 ناسللا يف ةعبق هدر ةترنلا ب ترت
 ها لعتسا نك ؟راو مالكلا نشك ةرتزت هاجر

 ١ *ىرترت لافف رخل برش ةنا نظ يذلا لجرلا يف |
 || جراأ ةنم دجوت ىح ةوكتتساو ةوعزعزو كرت 9

 انا ل د

 كتم م نهد اذا يلا نعت 0

 راع لوتس ريئانب '

 لاقي ماظعلا سومالاو دئادشلا كيسا لئالنلا ريثما ا

 أ

 : ع
 ْ صفخفل ١ مسار 4 ع ايف رصنقأ ناف هيسلو م دوعسم نبا ثيدح ةنمو ليق 77 26 1 دلال

 امغْل و تزيازلا افا ظ

 | نامجرت ىلا ى ضل تجوحأ دق | أ ساترتلا +* علا يراو 4 | ريزارتلا 2 رئارتلا 3 ةباصاأ ْ

 ظ ند ءابلا لصف كي هذه ىدابازورينلا ر »ع دقوا ْ وأ هالك قورتزتار ردصم ةرترلا 27 ءاملا رعقو ةرغلا| |

20 

 ا 0 ماشلا عوار يا ةرئرت هند

 | ريترتلا *رئاطو ضع ردا وا زاولجلا رولا * انتو ظلغ

 اولهم تأ
 ثارولا ةلصأو اا

 | جرتي لجرلا جرو .رتتسا اجرت جرتي لجرلا جر
 ا | ردصم جْرألا * رراعو ع نه ليث هيلع + لكش اج

 || >< جرتب يثاملا ن ل أ لك ةنموةدسأم تو 0

 00 عة 0
 ربت رع عخرالاو ةحنرتلاو جرت لاو ةج لاو جلا

 0 لاق بطخلاو قولا عان نومبلل ا سنج نم يقاتسب

 | هل * ن؛  ةيئلع ْ

 ع ريبعلا زف ١ ةجرنا نا

 موهشم يغ.الا ِ ابا 3 55

 اهاضعالا ١ نيدعلا 2 رثلا * ةفلئخم فانصا ج 1/0
 ىلا

 هديدش ةجيرت ”خحرو . ةحيرت ىنالأوأ ى
 ار ادا 6 2 5 ا -

 ا ةمالك 5 رسق هقحر ”مريغ ةنع مج راو َناسللا 0

 . ىرخا ىلا ةغل نم ةلقن باعكلاو جرتموبفرخآ ناساب

 ا ىرءرهلا 0 ةنمو٠ نسل لوهجملا ىلع مالكلا و

 ةسيتلم يا ةمجرتم لحاو تيه الاد دي داخل ةمانملا 9

 ريس ا ةحْرلا 6 حر لأ 7 ةجرالا ىلا 4 ةنم جانحي اناا

 امام موقل ةرابع وأ ةظنلب ةرابع وأ ةلجنل 0 ادبا يف وأ

 ظ 0 عزها لهنلب ءيشلا نع تفعل وه رانا نال ا

 |( ضف رص و هللة لصالا ظفنل نء

 امه فلا لباقي هسا ذه داو يون لك تابعا عا ي
 | «ةنم ةعطقو ةنحناف باتكلا ةجرتو. دارطالا نييعيدبلا

 || ةباتكن اسأل ريسغملا ُناَمجْردلإو هايل ناحل
 ةجارت جاطابنألا َيِتَأ ناجرتل اكزجارلا لاق اًمافشوا
 ةدداو رقغل يف غلبملا ناجرتلاب 5 اري دقو . نيهجارتو

 | رعءاشلا لوق ةيلعو

3 3 2-0 



 | و ةرارش كلملا تخنوأ

 نسا |[ ىو باهذلا ”انعمو ناورو ريك ذو

 متل
 ج.ةيسرافل اب هاف برعم جوللاو كك 0

5-5 
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 جماخت |

 نك لاف يناقَملاو عادلا + ةيحللا ع ا

 م ردد ع يو

 رثدو ثر هينلاو ضج ةحر نب نيعلا ع

 نب ةاعج اًحاختِإ نيبعلا 3 * ياء وهوا
 +« ماعطلا يشل ال ١ امان 2 و 2 نم لعاف 31 ا

 * ةماعلا مالكن م شو ُثَرلا ءيثلا نم طقاست امخاختلا ظ
 ضماخلا نجم | ف معلا ةراصخ لا ظ

 : | ذاتالاو م قرفه وحال اق. ةنخاا م مزق ءيثلا ع ذم ْ

 بنا| لادبإ اذيا ّة |وةزدم ١ نييلت كعب غدأ هنا 5 لذالا نم ُك اعيتفا|

 اناأ أوهوت ََل اعتفالا طنا ىلع هل اعتسأ رك 3 ءابلا ظ

 5 ذختب دع ذو اول اق اء]عف لحف ههه اوف ةيلصا الا ا

 ارجا هيلع تدع رم ا

 قو ا| هن وي ايلا ا

 ةدا رن 00 رذفل و ةصرت هر | 8 ١ ا

 ةقينب ير ككل ٠
0 3 

 7 رافلاب زبربت بّرعم بولا

 نيفل الا 86 00 اد سلا

 ما ا ير اخت هل لعج امنت ةينخي 9

 8 ع ةهخاتم يض را كنضرا تمخات ني نم لعتفا ظ

 0 ا ارم تم ماعطلا انهو ةمخوا|
 او لادم دم و ىف ناركذسيو ىلا عتسالا ةئكا لكلا[
 نم نيضرالا نيب لصفلاو رضا وا يرق لكم
 نبا لاقواه دو دح مونت ار الا لاق. ا ملاعملا|

 ث عجلاو ضرالا مونت لوني ريع عابا تعمس تيكسلا|

5 

 اا ةروصلا ا احل ءاط جرذتلإو جردتلا |

 2 * تويبشومو اهردغو سرافو ن .ءارخ ضراب نوكي |

 و ةهحوم ةلصأو ةمخ

 40 وتلا * محو يف هيلا +ريصو روُبص لثم|

1 

 ةكلمل ا رتضاع كلا حقو ف

 | تن نم 550 0 ”جدوه ناور تخت إو ا

 ٌْ مابا *

 عا د براثو٠ امحاصو) 6 داك اجيت تراص 2 0 و

 اةلصا ّئ ةلعفا ىلع ماعطلا ةيضل | ق٠ اهي د اه دو لصتإو

 د

 ارا لفو ] اوه ليقو اير هد 0 1

 جرادت ج ةيسرافل 1 5 بتكرعم ةجردت ةد>اولا

 أ أببح اههيف ةيجملا لانلابو ةبيطوللاو يرَدنلا

 ١١ ةردجو ردجلا مدر نو.سارنلا قروب قرولا هيبش هبشع

 اا اذهو دوسا ليطتسم رزب اهيف عاتا هل عارذ فصن ردق

 |جرحدم ةيريد كربلا 9 و يردردلل نك م لمعتسملا وها

 0007 رزبو ةصيصقل اب تا يلا

 حمه

 خفو ُِ 3ع اا ةع 75 ناو 5 بلل

 راض و بارتلا ةباصأو ة هبارث +رثك برت رع كر ب رش

 317 ارت لجرلاو رخو كليتنا راو تالا
 لاو سير وهف بارتلاب هل ةناكرقتفا انابرتموا

 يصار يا ءاحدلا ا 0 هلادي سيرت لاقت و. بار
 0 ل ارنا كلوي لح راض قفا وار

 / ةشقيلاو 3 ١ مامرو بارت ةاعجو بارااب# رزطل ا

 ا ا 4. الام راك كورلا ب كل دي 0 هر عوا

 ةناكرقتفاو هلام لق 39 بارنلا رذقب لاملا ند 0 اناض

 ا اير لون اعلا دض رتنلا ةّدغل بارا اا ندلا

 ا 4 كو هلام لف لجبل ردات ءاكارب اص يأ هيثلا

 | 1 ا لل ضو يا فارم هيلث كلل ادبع كلمو ضاق
 ْ يذلا اكو بارتلا هلع لعءج هينلاو لذلا 5

 | ةيراجلا ةيراجلا تبراتو . ةجاحلل جنا ةناف باتكلا |و

 ىأ ضرالا نم قدا ّ باوتلا * ابارت راكو تايلا ابا

 بارتو .نابرتو ة هب رث "عليا سووا اهنم منام

 ْ بارو فشرحلا غمص ءيقلا بارتو خنرزلا كلاما ظ
 | ةيمأ ينب تو ني ىلع ثي دح ةنمو ٠ ةأف هلا عارذ لصا | حش |

 5 هك

 | انذرتلا 7 ةقحولا باّرتلا يدا كقل) ضنن ميضغنال

 ةيلاع ةدْللا ١ بيلا 0 بارتلا تلا بارتلإو ريقفلا | ن

 |١ هذه لاقي ثن تل 3 ُِق لوتس 007 كععم دلو نمو من

 أ ريقنلا برتلإو ارا حاس ليتل ا ةنالف لا
| 

 اهسنن ضرالاو بارتلا 5 لا 2” و 0 ا تيبنوأ

 ةّرالاو. تمم يلا >< بارغلا يا كمان



7 
 1ك

 لجل: 2 ١ 2

 ٍس راف 0 . باث[ عاجدلا| أ

 00 ئ رت 000 اولا 50 2 نوهحأتي لح - 1 أ

 نضالات« يرحا ىلا انلج قسرا زا > اًضيا| |

 ثينانلل فلالا نا ىلع نيونت الب ىَرتت مونلا ءاج+رتتلا |
 الصاو قترتاوعم ل ١ قاحالل أبدا لع ناونش ١أب ىداتو|

 1 يالا 3 ةنمو هاتو تارت ُِق ام 2 واولا تبلقف ىَروإ |

 ريع نم بست درتلا لع ع هضحل عبانأ أ هيل 5 ىَتتلا|

 ّع ع مسقملا ي قا لضم ليجالا ةلباقيو ني الو ميدقن | ْ

 ةنيللا مابا |

 ناخد ا ريع كرا 0 برعم غيتلا نتبلا

 هاك يي ١ ةيسنلفلا أون كيد 5 ةباوذلا 3

 بيطلا نم ٌببرض لكلا

 ماوقو لم قيود 2 أو 4

 6 00 ند 07 4 د ان علا ا 1

 | < ا ةنم ةعطنلاو أبنم هيف ِش دقو ا 1

 ع 1
 ندعملا 0 لع ىّري للا ند

 5” ىراعلاو عمدا ؛ ناك ةراجتو ارح ار رجب لِجرلاَر أ
 هيجان وكفاتن سا سد

 لغتشم لجر لك ا اًنوناقو يرتغيو عيبب يذلا رجانلا ||

 وأتم 0 بيسب دقعيو ةرامتل اب ا

 محا عئاب يمن برعلاو اوكي 1

 ةقانلاو ردا نزذاما ضيا رجانلاو 06 ا

 +«رجت ىنعمب اًراَح دقو

 ان وو 57 اعمو هل

 ناهتو نا جار ارح حأت رم

 رجاتلا ثوم 00 * قوسلا فو ةراجت ١ يف ةتفانلا ا ظ
 8 يل ةزجلاف رك لع رهو نجا اكةتفانلا قوقل ل أ

 0 ايلا ةعنص ةراجغل ١ * قانع ليخ مرك| ْ

 ةيهست .نرم وهو ةعتمالا نم هيف ا ام يا ١ ةءاغبا| | ُْ

 ٍلام ةلدابم عرشلا ل دنعو ردصملا م ناب لوعتملا أ :

 ىهو عيبملا قانحتساب وأ ءا ءارشل اب تبحر جر لك لام[

 أو عيبم ناصقن لثمو لبق دكا ردا ىلا مسا

 0 ا ةراجتلا 5 5 0 بيعاذا] |

 ذو | ىلع

3 
 كشك

 *« اهريغ. 0 - 6-5 5 ممالك يف نيا ل |[. 6

 اهيفرت رج يا 6 ةراجتل ا ةعاضب و راجالا نقل

6 
 0 تا م
 هاج 2 هجو ند لءتفا قو ها ٍي 5 هك

 © ضرإو

 ه جو بلطا .هاجو ةلصا
 روح ناعم كسلا دولا 1كزلا تعا

 قوف قمت اكل تارودانت يق ل8 16و
 ىلع بيف أ نوكيو اذه عاذم لوغن قر 2 1

 لاذرالا تومتأ و ٠ ع ا جا تت نم لاثيف مضلا

 موق ال ثيدحملا ةنمو ٠ فارشالا يلاعالا ةلباقيو ةلئسلا
 م ليق . تومتلا ربظتو لوغُولا كلهن ىتح ةعاسلا

 . معراقحل مع. لعب ال سانلا مادقا تمت اوناك تن يذلا | *
 ةبسن ٌيلاتحتلا * كل ةجوز ىا نالف تحت ةالف تناكو

 ٌياقونلا 00 ناكل مذا

 لاقي نادل ما رشنلا ةكرح كوط ل

 كرب ام يا ةناكم نم تك امو.و
 ممل او ةنمتل +١ اهيا ا اةدع قل كوع

 اهانعمو نفسو التطليق ةيضطاو هقول وأ كططمالا و ُرِبلا

 لطرتلا

 كرا ١

 ةرءامس و كيويوم

 فئامتو ع جذندلاو
 تائاحنا 6

 0 ل ل دوم حانلا + هدا ا
 . مدل 1 0 3 كي 5

 ةيجلاو ةيستألاو يالا
 ع لاق برعلا دالبب 2

 *# اشو اع 4 1 و
0 

 عراوه جحن نم ةججن د هساعو
 مرد نزو موب لك يح ثمآ ةن 0-7

 ةرقشلا ىلا يا نوللا م
 ناتسبلا مداخ يان ١

 جاجدلل د ب سل 2 ضر

 كاد 01 0 1 وأ بشت نم او تل |

 520 نم ضرالا نع ةيرسلا هب هيلع عقرب كم دعتملاو

 | . توث ج بهخ ادعو ةيسرافلاب هن هل بي هم راو

0 



 ا
ٌ 
/ 
| 

/ 

- 

 جب د وهد رن كلذو ةصقانلا ةعبات ا اينانلاو ١

 ةانل | دنع عوبتأ و ١ هيلع عبااتملا وه ةنع ىرب . يذلا ظ

 عبانلا ىلع مالكلا يف رحذأ

 مثانفإ )و هةةورصل مامر مونلا ٌرهدلاو ظ

 ا 1000

0 

 م10 صفت د سو طفلا 5 27 5 ل
 كنعو عحمتنس اردصم كام 0 و ِ ديكوتلا ىلع

 جوملا حدملاب سيو ةيودعملا تانسحلا نم عيدبلا لها
 رخآ هون حدملا عنيتبسل دجو ىل عيش حدملا وهو أ

 تسيطلا نإ لرتكا
 ةتيوح ول امراعالا نم تبهن

 دل اخ كلاب ايندلآ عنه

 ل أَمف 2 0 3 لفرطنلا 0 ةيؤرب ةهرزنع 1
 3 مم

 ماكتب ل 0 ىعا ّيضافلا وتلا

 ىاَتلا لاوما م ع 0 راكد يعلا ق 1 فرب

 ظ ركلا ىلع دل داي نا ا ءاكنلا كيعو عبت :ردصم عيبتتلاو
 ا

 تبا اهعبتي يأ“ 0 ةأرم ا ةرشبو 3007 < اك ةءازقلا كاع

 م 1 ةلع هب أش ايلا غناتي 0 اهدلو

 ةعبانماو ”عياتتمر ا 2 4 قف درعال ”عباتتم نصعو ا

 ل ىوأر الأ قفاويإ فلم نات :ليللا كنعو عبات رادصل

 كاك 0 ١ لّوالاو 4 هضحل وأو هاا مامن ذوب 17

 ملا

 اًطوعسو اًغضمو اًناخد لوتسي عطلا رم تابن يتلا
 ماشي سالب ماعلا را فو كراردالا سعاد |
 كابت برعم ناخدلاب رصم لها دنعو ناخد ةيكرتلاب ظ

 . ةنيدم فو ظ
 ابانلا ةنوهسي نكمل انامل لهادأ

 كامن يأ نإ ليرد .كاناكرما جز

 00 هنن ساو و هأقعب بهذ 1 1 0

 الجراد اوفر اراإو

 خلا ةلمتأو
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 111 يرم ءالغلا دب” تبطي اه ىا رك

 | 1 م صم لملا 3 اهعئابو لباوتلا بحاص لاّبتلا ”ةءاج هدر حديل ا 0 هيلي" 7 دنع وهوا

 120 تكس 2-5 أ

 رمل غ لحجر ١١ يورب بعقلا م نيلجرلا يوري حَدَتلا ردنلا الف ظ

 .لباتلا اهيف :لمج باتو ريل لف * لبايلا اهيف لعج ٠

 نبغلا تيب 011 ا نبا لبأشلاو ليلا * ةلبت ىنعب ُرهدلاو

 ةلابتلا + ركذو لياوت ج اهطاثمإو نودكلاو لفلفلاك

 | | اهرتخساف اهاناف جاَححأ اهيلع لعتسا ةبيصخ نيل اب دلب

 يف ليقو جالا ىلع ةلابت نم نوها ليتف اهباخدي ف

 ٌئرماعلا ديبل لوق هيلعو ك انه ببيصخ داو

 ناك بسلا راما تفيضل اف

 اهماضها ايصخم ةلابت اطبه

 || يفو ةوادع يا لبت اههبب لاقي لحد ةوادعلإو ةدّلاو
 ده فاو كاقاو لدتا ج لحذ يا لبت هلق
 دنع ةنم طقاست ام ديدحلاو ساخلا 0 3 دانا

 سر اف قراملا

 لجرلا َنيِتو .نينلا الع انبت اهنبتي ةبادلا نبت هه ا
 - رفق رشا اغفر اةظفر اك لاو انت ن
 هل كحد ملاس ثيدح قو .رظنلا ةداضسسا 0

 نايل امو امع وخلا ليا اسلاك
 متققدا ىتح يل مت ام عَ م قح لالا عيمج ن

 ةيلاعلا 8 ا نّدتو . كلذ ريغ مللفف رظنلا
 ةنطفلا ةنأبتلا * نايا سبل اَنْ ايلا نأ .نبنملا
 نينلل ةلعتست ةماعلاو نينلا ةيئاب ناّبتلا *: ةنابطلاو
 ريش رادتمريغص فقام 0 او بو 3 كسلا يا

2008 

 كر نيعراصملاو نيحأللا ل نوكي ةضلغلا 1 رعلا راسي

 نابت يف ىل يملا راع عافني دح قو. ةيم املا ةيراشت

 ثوم ةيابتلا *« ةنانملا يشأ كيسا وثم ينا لاقف
 مسالا مالك نر

 نبي ةدحاولا ربونو رب نم عرزلا ةفيصعنّيّيلا
 رمسلا ديلا اهرازع

 مث نيرشعلا يورب داكي حادقالا لفعا نينلا دامك 1
 مث ةعبرالاو ةثلثلا يورب علا مث هل براقم نرعضل

 هو هرج ةنامثلا برذدو٠ اا ذل

5-85 
 لاق . كك بمن كلو هبوعللاوب

 1 هديب ا فوفو ,اظلا نيقشلا نطفلا نوتلإو



 يع تاس - . ا : - ' 2 ا

 لاق ةعبتلا ةعابتلا »*« نيعب تتم يأ اعابت نيمهسب تيمر رش بيق 7 9

 ” وعاشلا < | رد ما ةنلخ ىشسم 0 اعابنو 6 - هك عب

 هعاجملاو رهفتلا 8 هز 2 و كلك ةعبتا االفو ةعبتا وب ةعب ةعبنو ةعبشا ىنعبب عيت + ةعم ىضأ

 هعابتلاو هبنقاوعلا 2 متر نم اورذح 0: ا هعبصاب أ 1 ا ىلع 1 يأ ورافلا عب - لوقت ناعلإو

 اًنأمز 5 هوديعف سيح ن ا او ذخنا دقاأو اك نال ل 0 ةزيلق 3 هيد ناك اذا كلْذَو 230 ةعبت 8 وربع و

 نسل | عمتي ةنال للا ع 1 ص اك نمزج مث ةعبتإو مهح : داك وأ مهنخل يا ودونج ةنوعرف معبتأف

 نم فر 00 عبشلاو .لظلا عفترأ يا عيت اال 3 أني 0

 ظظعالا اهبوسعب ىااهبت لل تعبت لاق بيساعبلا | ل اكتساب رمالل بري اهتاشر ولدلإو اسامز ةقانلاوأ

 انيماجل َسرفلا حب أ كرما 0 ةكمو كل هي ةق رع

 <ءا 3

 مالا كلا عام مماوفلا تسلا عبتلا ةدب دش ةباد راو ُهَنَح اهنم وضع لك طعا دايم اتش

 اكاد ا رخل نم ذولا لعف بيع ند يلا ناجع بهذ ثيح ةعبتب تحي 3 نوكي لق |

 هل يذلاو رصانلا عيبتلا < تاعبت ج هلعاف ىلاررضو | ةاحنل ١ دنع عبابلاو .هظفل نم الؤافت هب يسلبق ناربّدلا| | رش قو يا 0 ل اذه لاقي ّرشلا يف ةلاعتسا 1 ارمخلا عباتو. خيلاوتو ةعبتو "عب 3 ةالوم و مءابتال إ

 بارعأل ةعبات 3 ةينثلا لعج وهو تايلكلا يف نوكي ثتوم ةعيانلا + ىتسللا فطع مث لدبلا مث ديكوتلا ا
 فورا 1 و مك ؟١ عاجرلا 2 ءاد وحن ف اكىوالا | ىلا ةليدلت نوبل < ل ةيذج ى | ةظانرف ةعم مشوقو عبافلا 1

 روقلا ”مبرخ وحن لوالا ةكرح اهنم يناثلا ةاطعا وهو نم <يداحتا | يبا نم عرشلا لها دنعو ةعبانلإ اد عباتلا ||
 رلاحلا مهضعب ةءارقك سكعل ايو ءانلا "مهل اعابتا ملا مضب | مدنع بالا علاتو زمالسالا ىلع تامواموم نعل ١

١ 
| 

 ةلعجو رش ةليفكو نع 2 نسخ موق وخ نم يناثلا ىلع لافد هب مولا 7-0-2 1 وهو لولا مينا

 هض/ ١

/ 

 ءابتالا ةاطيو ماللا رسكل اًءابنا ل ادلارسكب دينحلا وثب | < مالسالا ىلع تامو اًمموم نيلقنلا نم يامل يتلا نم ||

 | دو ام مو ةعبأب كا دخا اواّضيا عيشلاو. عيبابت جا ورع لعر اغا اك ورع نءرا رارض هلق لبق فورعملا

 ظ يا يردأ امو .تاومر ردحو ربح هل تناك أذا الا هب ل نأ ليَق :نولف ةعبتف رضحت ورع مرضحي لو ةبلعت نا

 اهدرف يلامو يلهأ 2 3 ا لاقف هضرأ كك لصيأا
 ا عوبت * نار ؛دلأ ع عبشإو٠ نيبال يأ ياوه رحب |

 ْ 000 _ 0 ع 3 ثل أ اان كسا ارا هات رف نا طلال

 | 1 لا اوقو اجي ا ادعو 6 .يرابل اوملاك 5 ناجل ا 00 هياتوأ|

 عبتلاو٠ .مالكلا ع نت 557 ةمالكضغإ عبي 0 ند عبت 37 ىف ةنقئأو هكا هلع لج ا ةنقلأو ايد يس 8 “ الأ[

 ا رقبلا نمىج ا 0 ارحل كلت عيت وهل اقي ف قشاعلاو عب عباتلا | ءمشْلا عياتنو»٠ 4 < ةياطتإو ءوثلا الف حب ب يشأ

 أ ةلصخلا ةعبتلا اك 4 ةمرعخ“ 0 تب 5 لاقي ةمرهتسملا م 4 | عبانلا * 2 هءابتا هاك هد قفلإو فعبت كتاف ىلاوت

 د اودرتال من 3 : ةنمو عياتلاو لام 7 اضل وا كانه كليا ا (قيايشاو. ةدحاو ةوج نم ةليق ا كاع 57 1

 | ةنسلا يف ةرفبلا دلوو ابل اط الو اًرعان يل اًسيبت هب انيلع ء كل فطعو تعنلا ٍِ ماسقا ةسمخ عاوتلاو .اعوبتم ىلإ ا

 | | يذلا ضيا عيبلاو» .عئابتو عاب ج ةعببت قنالاو ىلوالا | مالكلإو سا ١ فطعو لديلاو ديكوتلاو نامل

 | عبت ميول ا عي لع لاا 6م ذاو: 0 زرق ىو هسأ ا اههف ان عباوتلا كج >| اذاو اعضاوم هيا ُ

 | ةاحغلا ددعوهو عبتأ ردصم عأبت الا +« ناربدلا ي يأ مالا مثناتتلا د تعنلا ركذيف نوكذلا تيرا :١



 ربت بست

 لصق اند ردا < اذا ل ءانل اب ةطلوم مجم 5 نونلاو زاولاب ةركذت "مخ
 "2 ليق اذا الاوز عقوت رعاشلا |
 أ راكاو لملاو فيعصلاو ىل اجرلا ا ثباثلا رازن اي تاق زق الق“ |

 | اهلا تبا باتت ++ بابتآ 5 مرابط اك بلو تاع
 اف - كاقي ةديدشلا ةل احنا ةببلا » كالاطاو ١ اذاف ىثنالل هذه هم 30 انه 00

 ىلعا ذي ةصرم ةفص رفا ةببو ةديدش لاح هيسا | .وزو ناجوز اه لاقي اك مآ وتو نامأون امه اعمتجا

 ءاغلبلا ضعب دنعر أ .اونلا نسل اذ يات وهو كي

 مهو وحن القنا ال اخ نيتيباشتم نيتلكب نان ظ

 . 1ئيوكتل | راي بوتس الا
 غلوب د ةلصإو لعْوَف مأوت ريدقن ليلا لاقأ

 مولا ما 00 يالا اك نيواولا ىدحا ظ
 ءاسنلا بكارم نم تامأ لا «اهنم كباشن ام ولوللاوأ

 000 لالظ ال ةفوشكم رجاشملاك

 هللا

 ير ا لوف يف ميال اذا :الأو ميم ج مآونلا ةدالوأ
 100 لا تاذ يا ميئانملا تاب :الا بتكا هل لاق ظ

 00 ب اهنم نيظنل لك |

 مراكلا ذا رت ل اعوا
| 7 

 * هموت

 ع داع ينل | مآنملاو م . ل د 9 ع ا

 نيقاط جل اومن

 وا 0 أ ديصلا دايصلا َن

 0 انه نمو 2 أنه نه 0 0 0 هود ا

 | ريغرسيملا رد ند ”مهسو 0 ا ل داو |

 0 06 انالف ىَأَت
 و 0 ها 520 ل :

 | ا انالف و5 كله 00 3 0 0 بك 7 كاف 9

 اكذاه هللا ةمزلا يا 5 ردصملا ىلع بصنلاب |

 لاقو كلها ايبعن 4 1 »ب ةغل 1 8 2ك 8 انارسخو |

 بتنساو . ةفعضا ابابتإ هنوف 4 بلدا ىلل يَ 2 |

 1 نيافتساك توا 2-3 7 الاو زختو ففعض ا بأ لجرلا

 هيف نيسلاو كالمطا أو ن ارسألا ف عع بابتلا نموهو ظ

 لبق اكماهلا عبتي دق بابنلا نال باطلل |

 ظ 00 باع تولتنا امو 0 بوَقلا + هلكت

 بيلا * وبن قا 85 كرد اك ا

 ىلا

 راسخاو للا

 حاش ل م

 رك دو توبانلا توبتلا
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 ىعمب ”ليس|و بميت ردصم ايست *«زيربشل د يت

 ١ جاك

 بيعكلا نيزح ١كثيتلا

 ل انك ُِ ةراذيتلاو رانمتلا

 ا 2 - هه درء

 ْ 2 لج ار سن 56 ةكلماو 7 2 رات 7 20 رع

 0977 -1 هج سر

 5 قعمب هربت د ةنع لصفنا نالف نعو كله 5

 | | كالهلا راّبيلا < ىهتنا رمالا نع َرِنَأو . ةغلاببل دّدُش
 نم مسا وه لبق !مابت آلا نيملاظلا دزت الو ةنمو ليق

 أ ةضنلأو قنهنلا ربنا الع عيدوتلا نم عاد ول كرما

 اموا ةضفو بهذ امف اغيص اذاف اغاصي نا لبق اهتتأتف
 لكو جاجزلا ردكمو ع 0 5 ندعملا نم جرتتسا

 ظ 3 ا ةدجأ ايدج 2 رم 0

 ظ عا ا ربنل اال و 0 دام
 يف زاجم بهذلا هي ةقيتح وه ليقو اضيا ةضفلل ةلوفي

 ىبا لاق يتلا * نوللا ةنسحملا ةقانلا ةاربنلا * ةضنلا
 رعشلا لوصأ يف 0 يذلاوهو ةيربمل 2 ةغل نق هلع

 كاراطاو وجلال كلبا كلا ربما + ةلاختلا لثم

 ةيرافصل ًِ فرعي نرثاط نيش

 اوت ةنم تبيصأ 3 كد عوشلا ربربتلا را

 اًديقايا

 هي ماقا كر ناكملاب كبت



0 

 6 أ

 كلن يف ة 0

 5 00 0 00 ثا ا انلا فرو ! مسأ هابل

 را راندا ارد 0
 نولوقيف 3 5 نودع 7 0 ةيئان 8

 ابنتك أ يا ةسح
 يف ركذيسو لبإوت ج يسر اف ماعطلا 1 ليال ١

 0 ل 7 :

 01 قو دنصلا توبتلاو توباَلا
 كلثلاو4 ةتنج ويف عضوت يذلا قوددصلل يملا توبإ
 لفم هَيِباَت ةلصا رصم يف لعتست تسلل هلآ هطنسلاو
 تييباوت جالت قبب ال ام ةناف زارا كك وف |

 رز وعاد ساو 0 امديلا عجري لازي ال هنألا

 كيف ل ل وول نست يدععوأ
 0 0 ءصالا انعم ىلع قيقحتلا|
 - | يف الا مناونلا ىف ءيث يف راصنالاو شيرق ةغل 0

 و5 زراضنالاف ءانل اب شرف ةغلف توبا َ

 يوبأتلا |
 راخلا . دلب يو كوبتوا ك ات ىلا[
 لت قاركديمو لومالا لرد |

 ليلا لوباتلا
 ةيتيرفا ةغلب ةابرحما نال اَناَيلا |

 بوسنم كيرلا م هرض 2 كرما

 ستلا ضارل او 22 ةاهظلا لا ككرتلا يف رتغت بزاحلا

 مسأو 1 اه راتودسو أت الا + وزنيف ليي ماعد

 باقب ةانيدلاوزمل اب هايتتلاو أ 5 ٍلجر لاقي لعا

 '| لزنيو ١ عاجلا دنع ثار 6-2 ا ا ةزمل

 لاقي انت نم ناو ها 5 جال

 ا ءاعد دنع توصل 5 .اكحو اك اذا انا هيأ

 هاتي انالف رأت 1

 هدحا تاكل هيلاو انسور اطعم ايما اناث )

 3 ا لالا 0 فكل 3 و نبيا 6 « هيلا[

 8 0 هبلأو نأ 7 ةرهتنا "أَن

ْ 
 7 5 قودنصلا كوالا ئواضيبلا لا

 كو
3 ١ 

 ظ كا اذا هيلا درت ور

 ع

 مأت

 ارا كلل دافع ]27 ليو ةروت الفا هلتو
 فرظلا ىلد بصنلاب قرم دعب هرم يأ .ةرات دعب ا

 ليولاب ابزجا ا هاا فذح هو اق اكروردصلا |

 ظ 6 0 رينو نو تارآت 6 اراتروبنلاو ارات

 00 أ * ارت يشعو تاراتا :١ يرعاشلا ل 5

 1 ةروعلاو طرشلل عبانلا 1

 ري
 لاا كرك ىلرقإو اناثزات ناك ترا

 يدل او ميرطلا اَراَلا < يتأمل بوصحملاريعلا يتلا
 اع 0 ديعلا

 ربربلا ةغلب ضال تنجساتلا

 3 قزر الب ناطلسلا عم نو

 رع 2 5 17 رع

 | فّرعنو ل 2 وأ ةيذحالا نم كر ةموسسإبلا

 ميسا 0 كا ةياموحل ةماعلا كل.اع ْ

 ربربلا ةغلب احرق رقاعلا تْسّدنغاَتلا

 أول اًرضغالتما ثالفو الما قت أني ةلقبلا َقَ
 تلا

 كنشلا ىلا نا

 ل١ ىلا * اههف ”يمسلا قرغا
 سرغآلاو رع

 للا عيرسلا قب

 ا سال كرما لاثسا نمو .اًيامشو اطاغن تملا
 ا 7 مق بضغلا ةدش قالا 2 قتن ع 9 5

 ولا قآل
 نينار كك 0 1
00 

 ئينلا ةنم ذب مشا ث لالا
 اًنءاصف نيبثا ثدلو 3 | الا هلا

 مكاو : هاما ها ارملا + نالفو م مم ىف ٍد>|و نطب ف

 أ

 2 2ع ---

 50 1 و ةمونو ةملا وه 2 كليم 8 0 1 ا

 ا

 | لعل 5 رج 58 ٌسرفلاو 4 هيد 0 م اذني ف 7 ىلع هج

 حالا 5 ةيماو هل ةمعلا ل اة 0

 ار

 | يف ةييلا * اهبت 57 3 ةاشلا ةبيلا * هولا
 أ رورإاع عم واول" اويحلا 0 1 3 ا م ِى )

 و 2 ا قا 2 ارك اةطاضن نينثالا اجت نطب ُْ

 ْ تو عنتو ال نييمدالا ُُ ناكاذإو :ءادنو ما 6



 الل مم

 ةيناربعلاب اط للاقيو ينابم | فورح نم ثل انلا فرحا يف هدانلا
 ذاخنا في لع ةمس يو ”[ىت اهانعمو وات ةينادلكلإو ةينايرسلاو
 +فدشللا ىف اها ةزارصا كل كلا ذر 3سا1كلا 0 0

 1 قابلا يهدد اولا 3م اقول وص كادفلا فل | تاعللا ||
 كلط ه ل 0 تك

 عيبا ةاتو . ثينانلا ىلا ثعجار لا دانلا مث
 د اهنكل فرصلا عنم يف ربتعم اوه ام ىلع ثينأتلا نضحل نكت م ناو

 ىلع ةلالدلل اما مسجلا 3 :املا 2 لوخدوا ةلمحلا يف ت كيال

 نع اضوع قزكتو  ةحزاوموا راب بحل لورا هل انك حلا
 ادع ةلكلا تناك اذإو . ةقدانزلاو ةلدابعلا كيم 5 فوذم فرحأ
 00 هبل | عجريف فرصلا عنم ريغ يف ةنقيئات نبتعي ال لقاعلا ركّذملا |

 1 راع لع ا | اماو هوب | مثاَق ةلط لوقت رك 5مل '

 را ةيممالا 0 ةيفصولا نم لتمللا انروكت ر* ةفينات

 نمو ةرمك | وحن س :لا نم دحاولا |

 ةكئالم وخ عيجلا ديكو مداع رع كلا

 يف ةكرمتو اهرخ وا يفو 2امسالا لئاو | يف ةكرمم ةدرفملا ةآنلإو
 لئاوا يف ةككجملاف .اهرخاوا يف ةنكسمو اهرخاوإو لااعفالا لاو ١

 اول اق ارو ىلاعت هللا مساي ص
 ردم هانا هيل يرفع 00 نيل اتو ةبعكلا ترتو قَرئأ |

 نم لدب داتلإو اهنم لدب واولاو مسنلا فرحا لصا هللا مكمانصا

 لعادحلا ليسن نم ع هناك يعل يدم ةذابز ةيبفو رانا

 رتناو َتنا يف باطخ فرح ءامسالا رخإوا كيس ةكرلو . مدي

 ةنصلا ١١ ديكاتلو ةينل | و ة عيبا

 خو مسقلا 0 0 ع ءاممالا

 3 | يف ةنباث وا ةمئاقك اه فقولا يف ريضنف ثينأتلل ةدئازو امعورفو
 .تاباس5 فل فلالآ عم عيجلل نوكت وا تنبو تخاكل صولإو فقولا
 ةغيص قلتف ةءراضملا فورح نم ي لاعفالا لئاوا يف ةككحاو
 0 00 بطاخاو ا ران رشلاو 1 .ءاغلإو 5 كيلا .ءاغلا

 ه اهرخاوايف ؤ ةك"ىلا رخو نبرضتو نابرضتو نايرضتو نوبرضتو دات يف

7 2 

 ١ رذو 0 :ب رضو ا تيرظو تبرضو تبرضكر يخل 3

 تيك بالا فدع 0 لاعفالا رخاوا يف ةنكسلبأو

 مي ابكي رت رثكالا او تو تبر لايف برو ب 3 تكلس اهبروأ

 تبر 8 لا اقيف فل ب

 نمر اسفالاا لي ]1 فرى ارج دفا ةدايزلا كلر دفان
 لعفتساو هتف ن نزو نم ابطساوا يثو للعنتو لءافتو لعفت نزو

  ةفرحملا لشعب يف هانلاو. و.توكأ ك2 5 رخآو ا يقورف مكر ماو عقتجاك

| 

000600044444004 

 .ىححجورال الباب للاب لبابا بالم هود
 ل

 ركادلل ةنص اتوكو ءاماب الع تفقولاو ةيلكلا: سفن نم ةحرلاو
 3 1 6 ريش أ أدع

 لوا 00 ا رح نع عاما اب ضّوعب 1 ءانلأ دوق راك عا

 (نع ا لق ا ل ف هك اك اقرحأ نم و ةفصلاو ةدعل اك ةيلكلا

 00 الا لك رم يع اوكا دامب 03 00
 ”رخا مسا يف ال ّيبرعلا يف .”نوكت امنا ثينأتلا هلت 0
 . يغاملا لعفلا قتلت ا: ةكاسلاو مسالاب ةصتتع اهنم ةكرفشملاو ةازوتل اك

 ةرجث يف ءارلاو ةطاف يف ملاك اتوتفم ثينأت ايلا ءات لبق ام نوكيو
 ام ناكالو لالغالا ببسب نكستف ةانقو ةاطةكافلا | نوكي نا آلا
 أملا را لع لدن ١ سيلو كلش ورع حلا يعي ل

 | 5ك رداصلا لع لخدت تينانلا دات هيوبيس لاق . ةيلصا:اهيف

 || ةبرضك ةدحاولا ةرملا يلع ّلدت يبف !ًدرطم ًالوخد دئاوزلا تاوذو
 ع ّدحاو

 1 ةيرضك اهتروصإ تينك لعفلارخ أ تيناثا 58 لا اذاو

 ا تبتك اذ ًادرم كك مسالا رخآ ١ نيلحا اذاو ةظطوسبملا ا امل لاي

 هللا "اذ اكو راك لي
 ةطوبرم 1 ١ 0 ْن نأ ف تاب راض ةطوسبم تيك ماس

 اك
 لاق ركذلل اذ لقم ثئوملا ىلا هب ساهي تمساات -

 ٌعئايبذلا ةغبانلا
 تداعشن نكت ل نا ردع 0 د اه

 دا قمح ده ايحام ناف

 ْ اك ناف يع تناكن أو

 د رك 1

 ظ ا ريغصل و الطن ريغ نمد عيبجل ءال وأ اؤاه هيأ ذعلل 0 ناتو

 ا! اهبلع لخدت ترا كلو سايفلا ربغ ىلع ةالا
92 

 | تمياح تعب 8 ناف ء ل وهو 00 أتاه لوذتف 1

 يف ءنلا 0 كلاتو كليو ركل هوا

 هما كل

 داك !افركرربف أرك الو ب كت وأو !او كلالوأو 1
 ٍ و . وأ عمجأو او كلئاتو كنان ةينثنللو ةّيدر

 ْ 1 امو عمو ياو ندع انا لا ِف ةيطاخم نا!

 ١ عج ف ةينلنلاو ثمين ًاتلاوريكذتلا 2 هيلا ريشت ل فاكلا

 ٠ اناسم ند ءيش ا لم ل لصالا انه تلغنخ ناف

 كلاتو .٠ كلت ىلع لخدتالو كلينو كان ىلع اه 3



 يأ هيب

 نا ب يف ركذو نرتسلا نويل : |« ناك هاون ناسا تسراوس ىذا
 لوهجج ٍضام لعف 00 00 ىدنولا رجشل اك تاذا اب نيفلئخم ما قطانلاو ناسنال اك تانل ا
 ظ 0 0 اا فدارملا هلياقيو لياقتملاب سورا

 يدْرْولس شفتو جاستا طيبا ٠

 أ رطوقو ةحضواو ةنيب ةيوبتو اهبل :يثلا ىب - يب رح كلب ديل
 هاير تلك كا شسوي 7 كايا ااح نصح و كالا من

 أىاالزنم كا وب وا كبرت وا كب اج وا ةيغل اب كدمتعا كيو
 نا كلذو عابنإب سيل لبقو كامل عابنإ وا ككحضا | يا سبيبتي ءاجو .رتخت:لجرلا نبأ - ىسهي
 يلا بتمر :وارل اياانهوواولاب نوكي داكي ال عابتالا نمو عاجشلاو دسالا سيتا + ةعم يغال نيديلا غر

 لجرلا ّمِف نباو ناب نباو ولا * ةتدعت ايي لكلا ا .يثملا ةنسملا ءاسنلا
 هاب | يردا امهوقو 5 -  باحصا هّيَمَلا * رآثلا كاردايف

 ل

3 
- 

 ناي نب نا نال ١ وه س انلا يا 0 هك دعس ينب دحا رباج نب صبه

 يف لاقو. .ةوبأ ريا تي لاو دارقالا م نانا ولاقى

 دَلَو ند نب و قاوباتلا عقو نف لوسرلا هب ءاجامو هللا

 2 هةر مدأ |م ١ لالحأ تفرعب ذل ايقاف

 ِمِدلَو رئاس قّرفت ام 0 رفاكوبف مارح
 م 11 .٠

 نس رريلق دقف قىح هيلع صخنل |

 2 م حلا ملعب

 09 جبس

 هيلي 5 ءابلا باب 7

 ءابلا باب
7 



0“ 

 ْ 0 0 دل ل نايل أ ؛

 ةسهخ ىلع نييلوصالا دنع سارقتسالاب نايبلاو .يبعملا||| .
 لاهحا عطقي اب مالكلا ديكوتوهو ربرقتلا نابب ثو هجوا |

 تافهة يف ام نايباوهوريشنلا نائيو:نصوصتلا وازاخلا|
 ًالوصوم عض! اهالكو ينلاو لكشملاو لاو كرتشملا نم

 مالكلا ىنعملا تايبلا وهو رييغتلا نايبو. الوضنُمو

 هلا نايبو .الوصوم الا ةيصاالو ةانثتسالاو قيلعتل اكو رييعتأ

 عني نابب وهو ةرورضلا ناببو .زتنلا وهو ليدبنلا ظ
 عقب انهو ىطنلا هل عوضوملا ذا نايبلل عضو ام ريغب |

 نب فرتملا دنع نانيلا وية دضص رديه لايك كلل |
 ةنم نكمل عم ةماغدا . مدع يا فرحا رابظا ىلع قلطإ |

 ان كفرا مالا نسل ع نونلا سابظاب ىنا وغأ

 ناييلا لها دنعو . ديز كببحاص هاك دعوبتم نمرهشل |
 ِق ةناا 2 قرط ١ دحاولا لف :ىلبا د

 ةراعتسالاو هيبشتلا ف رصخني وهو هيلع ةلالدلا ع ظ

 اننا ب

 هجوم در 7 زو ِظ تاك ب ز و ةيانكلاو زاجلاو |

 ىتغلا ةنع بيسملا لاملا يا ىتغلا طعي ديزو تهذلا

 ال يتا١ تاّينايبلا بكاوكلا < ىرت 6 امرك سيز تيك |

 ايا لا بارصلا ليقو رمل الو اهب سمشل | لرتنأ
 ناتي ةقرفلا نايلا * تاينابابلا اضيأ لاقي : نيد

 يأ ما اهني عّطقن لاهي لصولإو ةقرف يا ني اهيب عقو
 "ارق ىلع 03 عطفت دقل ةنمو دادضالا نموهو اهلصوأ

 08 0 كفرظ وهف بصللا ة :آرق ىلع اماو عفرلا

 | فرعا دعابلا فو قاس اديب تاما سانا ف
 ةبارنلا كا ةفادصلاو لخولا نيبلا تأ ذو ٠ نوب |

 الو مخي ينل ١ ل اوحالا يأ هتريشع تريب نيبلا تاذأ

 0 ف عقو ةئغلل ر ادلا كفلذ لَ اذا ةنال نيبلا ينعب |

 و ان عباتوهو نابيلا فطع ىلع قلطي ةاحنلا دنعو . تع

 0 لكن اف فايضم يا دامرلا ريك ديزو|

 : دل | ى اولأو 5000 3ك وب 7 كيعل 0 01- 5 ا 4 دلو اعلا |

 ( لاقيو تايلكلا يفو .ريغال نيب اههيب ل اقي دعبلا و. عصفا

 | حالصا يف "ةرالف 0 م وذ ةنمو ت ويلا نيب ةحاسلاو

 ا؟نيبلا تاذاط ليقف دب تثفصو نيبلل هيلع تبناكأ

 '0 يلا بارغو كلذل رودصلا ت تاذير از دا لب
 | الا وه ليفو ضاييو .داوسؤيف يذلا عقبالا وه ليف

 من ةنال 5 متاححلا وهف دوسالا اماف نيلجرلإ أو راشنملا

 ا انه بار هلا مزل امنا ليق ةفايعلا داقنعا يف قارفل ابا

 نم « مأش|لثما يف اول اقف ةنم اوريطتو 00

 ”ىهسف ابنعاو ناب اذا آلآ مل طزأنم لريال ن راك ذا ب

 اا الا زيكا 1000
 لصفلاو ةيحانلا ديلا هداج رغلأو لا أو ةيرغلا هيمسأ

 ض درا ند ةعطنلاو رظاف 2 "عافت وأ نيص هرالا تيا

 يثاب نيبلا ةنمو ِك ارثالا ةغل ُْ ةادزسصملا 59 ردفق

 ” روملا نيب ةحفلا ةنونيلا# نب ةسامسو ام

 | | طمخنا دييقت ةنينخلا ةنونيبلاو :قالظلااي. لا اصقنالاو |
 كيف ةظيلغلاو تيشثأو ةدحاوب ١ لدي الكف كلملا

 ا ْ ا ا 7 كلتلاب دع ل هياكل ؛ لحا عاطقنا

 :«ةينانوي هو عرشلا ل 3 نئاّوب 2 ةعسأ الارعقلاب هلي كك

 ْ ا َج جيمفلاو 1 انما جيلجملا م اولا نييبلا

 ند 5 ىاطي رام يقطن اد 3 ند ا كداب

 قلطنو ةجئ انك ذنإو دلا نيبلا ثدح 3 يملا » 3 ردات

 عرشلا 2 ل اا ١ اق مهاف ةداب كا ىلع 5 لع

 ان ُِق انكل ركل رارفإل اى 50 لا 0 را لعا

 1 لوا ىوس امرنجلا 5 كنس تا دللاو تايب 3

 ا انلاو ةياملا + نقيا رئارعل ايمو ورحل 5

 ا

 هلأ 2

 || ال تيجي نيت" ١ نيددعلا نوكنيسدنهلاو نيبساحلا
 دنعو . ةعسبلاو ةعبسل اك دحاولا ريغ اهمينني يا اهذ

 ىلع اهدحا قدصي ال ثيح 5 وهلا ن يك نييفطنملا

 انياب 7 1و رج او رك اك ا ا ام

 || ةنيابملاب اضيا ىهسيو ني زجل نيابتملاو .ةيلكةنيابمو الك

 ظ يف رخآلا نودب نيموهملا نم دحاو لك قدص ةيئزجل
 نيابملاو .ةقفاوملاو قفاونلا ةنيابملاو نيابنلا لباةيو.ةلحلا

 هير خا رظنلل فل اخم رظنل لع لاقي نييقطنملا دنع



 نإ تاب

 يو ”ويقيو ربع نيبو ديز نيب لاملا وحن ربظملا عم اماوأ |
 تناكن امزاا فرظ ىلا تفيضأ اذإو ظسو ىنعمب فر ١

 ١ رصعلاو ربظلا نيب كلنا اعلا اونك :نانز كرات

 نبب هيسراد لون اك فر ا كاك ناكملا فر ىلا

 نعم يضتفي ام ىلا الآ 0 لو كلّيحا راد و كرادأ
 ,انعوم كا تانيو أنني 2 لوجا وُغ تور < ذا الا ةدحولل|

 كو ءامسالا سك تعب 0 3 يفرظلا ن رع تجرخ اذإو

 ١١ ةتيقل اذا نيب ر 0 ةتيقلو لص 1 8 عطل دنلا

 هونلا اذهو . كم اك ةعينا مث مماةنع ا كيح دعب

 الج نانا اهو ءيدرلاو ديملا تيب يا نيل
 |ىميضتل تهب تيك خلا ىلع اينبف ١ دحاو سا بيرتلا

1 

 ةزمإ ا: نيبو نيب لضالا ذارتقع ةسينك فظعلا ل رح ١

 5000 هليل
 ةززغلا: نيب ىف ةككومضم تضاك راف انكر هلل 0

 دولا ويف دك تناكناو ل اسكس الادأ |
 رباك ذولا ةزعإ | ١ نيب يف ةءومهضم تناك ناو مك 0
 صر: الأ نب كي اهبع ل ق م ندب قاب ثيبد»و 0

 ةريمضل 3 ةاجسافلا شم اهبفا لماعلاو لارخ
 هاج يلا جانا, اكيب تكلوقك دخاو نعل

 ان أنيب ل اتيالو يسولج تافوا ني ا ا

 ياورع#<

5 0 3 
 ثيداحالا يف عقو 0 200 ذا وز أ

 أنآ اهي لوقل ادن ةَس كلذ !وزاجإو ة اورلا ىلع لوم )

 أنيب دعب ضخ يف ةعيضالا ناكوإ ورع عب 21ج ذا سلاح

 وقال بك و لورد دا دو نإب |عضوم يي 4-5 ص اذا

 معورو اكل ثمن اني |
 ١ خرج هل أ راوي 5

 كلو ءانتبالا ىلع انو 5 نسم عقرب مريغوأ َ

 هولا أ
 قالطب 4 ةنع تلاصغنت الفنار

2 0 

 ا نع هيثلا تراب ةنول ناط 1 1 تايب
 ا 4 ارملاو ةنع عطقلا 1

 ىإ تثيف عنك ناعنا] تنب دنط ١ جايا لوق ةنمو

 33 ا ةوونل نانو اقل اط تنرصف ةجووركك
 اًسايق 2 انا انا تريب *يثل نا انوا انقراف |

 هيشلا د تنب لوفن ىددعتي دقو ضنا اذوانس ربكلابو

 ْثو مينا اني انيئتف غلا ند * اننيب ةتفرعو وا يا ىف
 يصل نب نيب دق لفملا

 خلني 5 : يد و ىدعُي ةنخ وو

 انا 8 #0 كبت ! ثيم 00 يذل

 رظو ةقرو ادب ٌرث

 . اهجكز ُهَت كيك الفوم ب رودلا نر رقو تبسي ام لوا

 ةعطق «يثلا رالفو و نايم وهن 2 "| ةنابإ هيثلاّن ءرابأو
 وح

 ردسو 4-0 ل ناب اف ةبرصو اهجوز هتنو ع د

 م ىر لور

 3 77 اب نم ذود 230 راي و( ع ةلصف يا

2 
 يي ئنلا 56 ةهيجاف ةنيأ مه هلي و ٠ قوفدم يا

 عديل و دف دع مف و 1 ض وأ أنا ةثنيبت و جيفلا|

 انعابت ند ارقالا نون انتو: اططاننو ازعارس نابت اكياطتو

 انا ةتبتساو عقلا 21 هيلا  ابتساف“ ا و

 5 اراآو ََ ضاولاو رهاظلا نت ءابلا »* اب ةتفوعو 00 كوع

 اهرتو نع تناب سوق لكو قالطب الجر نع ةلصفنملا

 نم تبرق ينل ١ كف 4 "7 همني ةماعلا تعا

 ابا نئابلإو فك ل هي قصلت تداكى حا اهرب درثو

 كسلا وهو لعل ٌدض اطاعث لبق نم هب يولع نا

 * ةعساولا رعقلا ةديعبلا ٌبلاو اهنيع لبق نم 0
 اًريثك أهرت ةرثو نع كداب اسوق كو نئابلا ثن وم ةيئابلا

 ةشيع ليبق
 ةلالدلا نم ةوثلا هب نيتي ام ْناَمبْلا + ةّيضرم يا ةيضار 3 0 3 -

 ٠ رمد يو كنوخيب تاذ ِي | ةنئاب ”ةتيلظتو

 هيلا نايب وذ ٌنالف 7 نمللاو ةحاضتلا# اهراغو
 هصق . مالك ضو أو ةنم جم صقأ

3 
 بحاص لاقو. ارسل 00 نم 32 ثيدحلا قو

 .ريضلا يف اًمريعملا مصفلا ىطنالا وه نايبلا فاشكلا
 ىنعب لغتسي دقو عضوتلاو فشكلا نايبلا لبقو

 حاصفالاو ناي ءأ سشومانلا ُِق لاقو :كيردل 0 اب تابنالا

 نايبلا ناوه نايبتلاو نايبلا نيب قرفلإو ليق ءاكذ عم
 غلبا نانبنلا نا ليقو نانحلا لع نايبتلاو ناسللا لع

 ١ نالف نم نييأ أنهو

 اال



 دا ىلا دهب ل كراوبضعازع عر ةدايز ل 3 2

 مموتلظ يف اًيوطم اًبوث سللي ناوهو ةسمالملا عيب اهتمو
 ىهو ةنبأزملا عبب اهنمو.هآر اذا هل رايخال نا ىلع هيرتشي
 عبو . اصرخ وليك ل ثم زذوذجي رتب ليلا ىلع رمل عب
 لثم ةذوذجم ةطنحي اهابنس هي ةطنتلا عيب وهو ةلقاحلا

 0 07 ل ناوهو ءافولا عيبو اصرخ ابيك
 ينا لع نيدلا نم ص كل اع ثععب

 عب ف 1 نعل ديفي دسأف عيب وهو يل وهف

 هَ اب

 عيبلأو ةيطا عمو ةنيعلا ماو سرغلا عب اهنمو ٠ هلم اغلا

 .كلت حاضياو هنه ناب هقالا بتك نم بلطيو .رئاجلا
 هنصوو هلصأب اًعورْشَم 1 عيبلا ند 3 أمن

 اعوزرشس' ناك ام .دينانلاو كلذك نكي" الناس لطابلاو

 هفصوو هب هضاب ادور راكان 0 و و هفصوب ال هلصاب

 هلصاب كتل ام فوقوملاو ةنع يهم يش ةرواج نكي

 دياب الو انهتؤجلا "كيل لح اكلالل ذيب نكل هفصوو

 اونا هل الك هب ل قح 2056 ما

 ناب ةعبي هعاب ل اقي عيبلا ةّميه ةعيبلاو

 دولا كيعم ع نأ :رويشللاو ا دوهلاو لبق 26 ذأ

 عيبلا* تاعيبو تاعيبو عيب جا ركدم نسدبككلا هل.
 م هعاو ا 4 ها يرعب ّس لأ

 4 غم 0 كله 000 كل ول

 خيتو. طلخا لوهبجما ىلع ٌرمالا هب و 4 دفا اغيببت
 ظابخا مالا هيلعو َنْنَك ٌنبللاَو جام مدلا

 مر 4 وى عا نأ ل 0 | بح ةقيبلا

 ةيقيبلا الك كي فام اب املا 4ييوسلا او رشي أ ةنلق و 5 .وبطمو

 قلك ثاورلا يف تبني نيدعلا نيل“ تان

 00 سدو ايف 6 كهل 1

 كلا لزنو تنََو ءيشلا ف ٌكنشو

 اوا اًتطاطم 0 0 ثيح ىلا جرخو ا هموق

 أه دثعو ةي

 1 يأ 00

 ا ايلا نم برغر ينزل قالا مع نول

 |] تو

 هك لوني نأ 5 وهو جا سلا 2 ل 3 ا ه عوببلا ن«و٠ .ةمواسف

 ظ نارفع# 10 2 كئاحلا رن رع 0 7 هيي 5 عسوت مى اجلا . هب لع ةأاضأ هذه عفت م باو دال هذه نم كلتعب عئابلا

 | يذلا ريالا )قا تطرف الاوان كب

 ناب

 | ار ا راكو لحرا ىلا ضرا نم ةجاهو ىارشلا | قيانتلا نع

 هيف رخال
 هريغو ءارزولا دالوا هب بلي راببعا بقل كيبل

 بكعم يالا ريمالاو ماقهتلاب ةيركسعلا يفرصخ ةناّآلا

 فعبو تاوكيب ج ءاطاب هيب لوقي مضعبو ةيكرتل اب كب

 ل
 سراقب كلي كن نك الا يع قوم

 0 يكل زكي هم لااغيو أ ر كر اجت يف راكملا

 رك راض يا ركيبتف رك ةلعج

 سيلا اك كالا

 م 52
 تيار وذ ةانبلا تالآ ن

 ضعبلإو . تاع كاع
 ةايلنلا قالون

2 5 5 3 

 ْ 7 1 ؛ ةلدأ أولا ةطسبنم فا ة طع راعص

 رك دواضبا قانا هل لاقيو لييختلاو جيتفتل | يف عفنلا

 يما توما ليلا
 نطقلا 0 مديبو ٌّيِدْرْبلا نطق يلا

 ا ا

 نومهلبلل أو م نول بلا + ةيناملمبلا فويسلا ةنم دنطا

 لاب عصر ا 1 الإ 0 نطقو

 ةاعرمل ل زو تاعوت 00 نا

 ا ا 23 ف ب 1 0 5 57 ا

 بكرم ٌيمراف مةجلاعمو ىضرملا ةماقال دعم لحم اضيا
 ّ ارلاب 3 ل اتيو لحم يل ئانلو صضلرم يأ راعب نم

 | لا ىلع نأتس را ىلطب وىك درا لح يأ ا

 الفيل نياخلا ةمانال ذبل

 ا كيبرشو تاليصلا# د 5

 نيب لاملا لوقن واولاب هيلع كي

 بجأو 0 6 امريكا: كندبو ينمو و ورمتو و دايز

 | هللا فاض ن

 0 لاا كديضأ اذاو ةعارجلا نب 5 دحا او نمد 1

 ا ص غوثلا رقبب 20 دديب ماخ نئيزيلاو فر أطن



 دنع ثمل * ءاظلابف ليلا ضيب الا داضلاب

 نانئيواستم ناسوق هب طيحي وتسم ”عس نيسدنجلا|
 1 و ةرئاد ففصن نم رغصا اهنم لك ابي دحت ناتنلتحم

 *نيعلا تاب طوى دحأ همم ليك ا
 يس

 م 0 نع 2 كر دوشسالا 00 ضي

 فيسلا اًضيا ضيبالاو .ةآيلا مصنل ةرسك هم مقاول
 مركلا لجرلاوة 000 بكوكو قيرااو ةضفلإو

 دم اك فوك ذاش.ةنم ضيا اذهو ضرعلا قتلا ١ تلا|
 سايثلاوأ

 0 انل ىل فر قح ٌيربر< ١ وقح هو اتق ثوملا ردالا|

 تولوا توما لضيبالا توللاو اضاييثشا

 رحل !ضايب ضيبالا طيخمإو .رمحالا توملا ان قرز الأ

 بابشلاو مثلا وا نيللإو مثل ارا هاو نبللا ناضل
 را نس ةاكاو ةطنتحلا وأ ةاك|وزبخلا وأ
 14 ناموب وا 1 نارهش ذم ا ناضل امو ا

 يق نقيا يقلل اقلاع ١ ةفاضالاب سنبل ز
 1 ندع انا نا ىلا كلاخلا رهش لكأ| ١

 ناكث يدحلا ةنمو ٠ ضنيلا م الا لقنالو رشع عبار
 ”ةقرف ةضيبملاو * ضي بلا مايا موصن ناانرمأي مالسلا هيلغأ
 ل ا عنفملا | باعصا مو ةيوْتلا نمأ|

 يهاب وسلا هنل ام مهايثأ|

 نم ذوخام وهوا اطامن متو اهحناعبادلا نس
 أولاق ع مو راطببو يطب وهف ىشلا ىنعبرطبلا| ||

 ةجلاعم لع ةرطيبلا حو .ةَرطتيلا ةتعنصو ةرطاي جَرطتيأ ١
 ا ظاريخملا رطبلا * ليخلا ضارما

 هان ارنا © اهي اجري ظاكل ط
 ضييلاك لفللو ةرملا حرو لُجَرلاو أرملا ةامو لخشلا ]|

 وريغل
 هيف تديز رظبلا وهو ةأرلا كسا نيبامزلقسبلا"“ ١0
 ءايلا| ||

- 

 ايل اعايم

 َج 1 ؛ وهف لق نش 30 ذخاو نيل هاطعأ م 21

 يا جات ل دارت ها املا هيلا ت

 ا لاو ف ءدمو كت ةع مع 2

 هر هس 2

 كمي مل هعبب ةلصأو ةعاب

 عمن

 ىهو 4م دعب عود ا 0 لالعإلاب ب عيم ا

 دق و هل ة ةثعل 0 مالل ّ يناثلا ل وعملا ىلا 0 و ا

 . ةمعب ىأ اكان ةيسام وك كوالا لوس لع الر

 ناطلسلا نم ةءابو ةنم و "ىلع عاب يضاقلا هيلع عابو

 ةنمو عوب ليق ايدو عيب لوهجملا يف لاقيو هيلا هب ىعس

 زجارلا لوق

 كلام عفنت لهو ثيل

 تينا وب !ا1خ كبل

 مأق ةب نونعي نالف غمس ىلع نالف حاب نولوتي برعلأو

 ةعابإر يغلا عابأ * هبراظو ةعفرلإو ةلزنملا هلل
 ميلا عيبلا 4 ةعم دقع ةعيابم انالف عيابو ٠ عيبلل ةضرع
 ١ ىذ ااو دقعل ما ةملغدب كلما ءينىلع“ هدهاعو

 كافلخملا نوعي ان اوناك نيح م ال سالا ردص يف ةعبا 01 ةنمو

 شط وبتل ةمالع ةفالخلا ةنولوي نم دي نايعالا كسي ناب

 25 ةوعبأب اا هَل دايقنالاو 4 هيحاط مدهعنو مايأأ بن

 أع 1 اهآلوت يأ ةفالغملاب هل هل عيوبو ةفالخملا * هاو يا

 هارتشا هيثلا ع حان أو 1

 | ىتالاو لعاف مسا جئابلا ا هك أسد يثلا

 ةيوملا ةءايبلا 3 طاح ”ةقفان يا 3 آر هأو 0

 *« ةعابب هينا ِج ض 0 25 يسل م ءاعلإو تاعايب

 جارخأ ص ايلاغ ىلطي عيبلا

 نمملا ءلا فا ىلام ||

 ةءابئسأ ق٠ قفن عامملا عابنأو ٠

 07 ا 0 06 دلي
 يا كد ٠ ضوعل كللا نع نم | | جج ارخأ يات 7 ثلا |

 11 ارشل احلا تاغل نمد وهف 5 ذخاو نملاء 0 |

 مسقني ةنال عاونالا ليوات ىلع ردصلل إو | 20 انإو عو#ب ج 0

 ةارلغلاو عيبلا ليد ةو٠١ى راس ا ةفلنخم رعاونا مدلل

 ىلع ِِخ هارتشالاو عاب ؛الأو جئاب هلأ باج 1 تت ااغلأ يا

 نح لام قاب ةلدايم عرشلا ِ عيبلاو٠ يراشلا لو

 نيملأو 37
 نيد اا ند 1 نيخ 1 ا :دلاو 0 اقم 95-08

 نُابو دعصو والا نا

 ناعقي

 عد ةيلطال فاعلا نيعلا 0 35 ٠ ضار 5

 الذم ناصقن ف 1

 | لود شان لوألا دقعلاب ا 0 د كا

| 5 



 صضهب ظ

 3 ير يل ةضدّبلا سبل اًضايتبا لجرلا فاغإو ١

 |و :اولصاتسا لوهيجلا ىلع موفلا ضيتبأو :ماعاتم ١

 ا ل نو 8 لع اًمافا اي اضاضيبا هوثلا

 ةمّرلا ةبعطالا نم ملل اريغل ضايبلا ةنمو للا ضانيلا ||
 ينلاةّبسلا قف ضاييلا ةحقحو ىر صنلا دنع ةءاطقلا ِف

 ' ضايبلاو :ضايبلا اهيف نولكاي مدنع ريبكلا موصلا لبقأ||

 راما ومال 5 ةلوط ْ و قا و ضال 9 و 2

 يتلا ةرقنلا طبالا ضايبو اطوصا رافظالا ضايبوهةوضأ |

 اهجولا لمان ندا لوجلاع لا

 و م 38 أ انهو ٠ هيحاص ىلع امثل نسم

 الب روق ةلئارت ةيركللا فاو هم 1

 رجارلا|
 ٍضانضقلا اهعرد يف 0

 ٍضابا ينب تخأ نم ّضيبأ

 ل
 نونعي َضاَملاَو َداَيسلا سبلب رالف لوقو .هبلع عجم
 : لماما يذو داويشلا ى ذرب دقن ىلع ضمبالاو 5 وينال دب

 .ةلصب نارنعزلا ضايبو . هترفص فالخ ضيبلا ضايبو

 لسا مانا كلطأل للا ايلا لر
 ىسبلا خلا ىلا لوق يف ةبيكإو داسفلل ًالثم داوسلا||

 ورطسأ كانا ىف ناش ك2

 دولا كلاود قئصلا كرا ظ

 : فاد فولاذ نبا لوق ةنمو

 جدلا ىَسَع يف عصلا ةايض أك

 اهلاطلا داوم ف اباطعلا_ ضاني

 هب يح تنيصلل سالم ةعم لمت شاق اضيأ ضايبلاو

 تالا و ضيالا نول كنا ضايلا ةعاييلا < حاس
 ةيضاملا + ةلزنمو لزتم لاقي اك نيعلا لل هبسذلا
 ةيهادلاو ةضنلاو ضيبالا قلناه ةاسضيبلا + ةضييبملا

 ةلاابح واللا اطار تلكلا نم تطل
 رد ةمعنل !ةاضيبلا ديلإو .ردفلا اضيب 8 دئاصلا
 ند لا ا دوحلاو لفل ام

 ' لصالا ىلع ةفل انعم يحن داشلا تيبلا

 ضب

 ال يتا | ةضيبلا ل ءاسلا نضارمأ جام ةاضيبلا
 < لوالا لقعلا رملا كنع هاضيبلاو ٠ اك يابن | ضن

 اللا

 هيف اهريغو رويطلا ثانا يف نكتب ”مسج وهو ضيبلا

 ” او ةضيلا + ”ناووسلا» د نئلابلا#نم

 )اني هىث لك ةروحو ”لكشلا هبشلا نم ايفا كلذا
 يونمملا هبشلا ونزوح ه ىأ ةالسالا كي ردا

 أ[ ضوس ج دولا َولا عيدجم كلت نا اك ةعمتجت انا وهو

 :ةضايب راهتلا ةضيبو . متحاس يا 0 ةضيب نالف

 ١ |لجرلا دلبلا ةضيبو . ةنم هب نّروُي ام ناّبقلا ةضيو
 0( راب لالا لهل لو ةئيلن فري ال يذلا لماخلا

 ل

 ةيهاتعلا ' 0 9 وق 4 4 م و دوعل ال 59 ةدحأ 7 كيدلا

 دس كيما

 ربا ريغ اني ا

 كيواسملا فارطا ةدابش الول

 هكا رهدلا ىف هو انت و

 كيدلا اعل ل

 يف ةضيب نم نسحأ مهاقما 0 2 راج دخل ةنهبوا

 يف اهضايبو ةضييلا هآقن نونسحت“ا منا كلذو ةضور

 نم خون هال دع ضل ىضررلا لضخ راش

 ا) اعشاك نسال عيمج ىلع لغشي رلالا ديدش عابصلا

 هاسلملا ةاضيلا ضرالا ةضيلإو ٠ بلع برعلا ةضيب
 و

 3 1 3 م

ٌ 

 أ ةذوزحلا يأ ديدخاو اهسج نم ناويح أبنم دلوتي 1

 ' الل ليق نمارلا ةياقول لعشست بنرحلا “تال نم قو

 ا 55- 8 مونلا ةحاسو ة ةيصخل | امها ةضيم أَو ٠ تالا

٠ 

ْ 

 0 ارك طلاب وحأ نبلاب دارا ليم ودك ةمئ
 أ| اهنع اطالضل ابكرتت دق ةماعنلا نال ماعنلا ةضيب نم
 أولا عيدي يذلا ةدحإو ضيا دلبلا ةضيبو . عيضتف
 اللا ةضيو“ . عتتلا ابا دانا

 ٠ أ أءالا ن "5 والارخآ :[رنزتعلا ةضيبو ١ ةموث رجلا ءلضألا

 ” انضيني ليف كيِدلا ةضييو . هدعب اًرقاع تراص دق

 3 1 ا 3 0

 ظ دسف ةينث ]لع هتقأن رفع رداع نم 6-1 رجات وه 0 5

 بّتكي ضب لكو .ابكولس ني سانلا عنمو قيرطلا اا



 هاب

 2 سور
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 |قوبلاو' تاقويو ناقيبو قاوبأ جد قبلا يف ترمز

 | ٍباقنم هبشو بلا مكي ال نمو اواو ”لطابلا ضيا يلراعل

 ١ ةددص يسن ةماعلاو تامل ا هيف زن جامو را 1 ١ 8 |

 ظ لاقي 2 ةدذي دش راما نم ةعفد وَلا * ةباشلل دلل ين

 غرافلا لطابلا مالكلا قّوبملا * قّوب ج ةقوب 8 . هلتنف هبحاصب دل غّوبتو ةباغف 00 0 نزلا غو غول

 1: نم برض اغابلا * خيبت م ةغل ا ||[

 :اك ةوخرلا ةبرتلا ةاغوبلا + ئسراف نوللا رفشالا | ٠

 5 نمو طالنخالاو ما و يال ةشاظو: ةرإ رد |

 املا نم زج ةيفارغحلا لها دنع زاغعبلاو زاغوبلا
 لا ١

 لبج زاغوبك نيرخخ .كتربب لصدوم نيّرب ناب وصخ ١

 دائري والا راسل فورس كتان ندع
 ندملبلاب ةماعلا دنع فردا 2 ظ

 ٌرغل اب ءاج اقوؤبو اقوي كييف لجرلا قاب

 راخل موق ىلع مث وأ ن لإ ىلع ىو تاموصالاو ْ

 ةقئابلاو مةرسو م ردغ موقلاو راب و َدَسَق ل امو مذا
 3 رابيط نم 0 9 0 |

 0 عفو 0 0 ||

 تتئفنأ ه١ تجابنا رش ةقئاب مهلع تقابناوأ |[

 ١ | اك ةعادلاب مهلع رش رهدلا , مهلعو مغباصإو| -

 || نالفو مغذاريغبر موق ىلع مه نالفو قوبلا نم توصلا

 | خانم اع ماع نم ىّئابلا + ةلظ نالغبأ
 ا 00 ةقئابلا 7 2 لاقي 0

 ١ كاف ةقئاوب ا نوه ةتحلا 00 تيدا

 لاقوة ةمشعو ةءلظ كيسا ةداتفأ ١١  3 0و

 ع هرشو ةتلئاغ هل نالف ةقئاب اقع تعفر لوتنوأ||

 ْ اع ل يدل الأ كك قد او: قوبل

 0 ةيرع دس ل نم 0320 .فاوبلا

 يدراف قبلا رجتورا درّدل اب فرعي جت اصيقوملا
 | طلدخا اًككوَب رمالاو َنمس اكًووب كوبي ريعبلا كاب

 || تيب اهرّكد ةقدنبلا ثرالفو اهيلع ازن َنانالا راحو

 | دوعب اهتآم رون نيعلاو ةارتغ) ءاتعاب جلا د
 مهلع طلبخا مار مونلاو |و اهتماج ةآرمأو :جرخبل .ووحنو
 ة طانخا اًمايبنا ةيآر هيلع ك اهنا *« اًجرخم اود ف
 ٠١ كيو كوب جلاجلا نم نيمسلا | كلئابلا *اَ ع 0
 ةتسح ةينف تناك اذا كئاب ةفان تيكسلا نبا كحو

 | ةكئابلا * ابكياوب ”راخش هل ممالك نمو . كلاوب ج
 ميظعلا عماولا نزاخلا نمو كنئاوب ج كئابلا تّتوم
 | نولوقي هيثلإو ةّرملا كربلا * ةماعلا مالك نم هذهو
 | لاقي طالئخالا ةاكوبلا * ءيشوا رم يا كوب لأ | ق

 ع يئاط بع كوب 31 + طالخخا يا هاك ردا

 كوبا : ةنيدملاو ماشلا نيب ضرا شو تر لإ 20

 انوار يف طلخا
 هاف م هوب جوخ الوب لوب نادحا لاي

 راص ٌبلاعتلا مهيب تلابو رجنا ةاملإو باذ ”مشلاو
 | ةلعج ُةلّوب * * ءاقدصا | |وناك لس

 قدرزوتلاب لاق ىدبس. لوبلا ذخا ل ابتساو. لوبي

 يتجوز دسفيل ىسب يذلا نو
 اليس ىرغلا 8 ىلا عاسك

1! 



 2 وح ف لعتو ليبنز يف لسغيو عمجي و سدعوأ

 ا 3 0 كه ال ةغلب ةتلطللا ةيشاملاو رونتلا قل ا

 ريقفلا يثْوْبلاو ٌيثوبلا * غراف ىنعبب ةيرتلاب 0

 سانلا نم نم وه ن نو للا

 نبأ ج ةنولو ْ

| 2< 7 2 

 2 مر ىلع ةنوربد رقيق أن هسأر يف ادوع نوذخأب |

 هيما

 0 احنا 3 .اًشوانت
 ةعاجلا ش كل كر قالا »«ضقني الو نئاحغيال يأ عيش

 : تكلا وايد لاق نم الأن نوكيالو ١ ةطلبخلا
 ب لارا دج ا

 ةظنح قزم رطب ماعطو ونتج اذآ بالا ونب نعول
7 

 سرع م

 0 ري يا 2 وب 00 وه 7 و١ رصم -

 2 ةحاعلا مالك ن هوهو هن لئاطال لطاب نت

 يك

 مث ةيشوبلاو

0 

 اهجامعي هل

 هذا ةددالا ١ تفلل اب فرعي 6-0 داموا

0 

 دجوي ةينيمرأ نم 6 ”فايش يدنسرد نمارس

 ناش فالظا ِ

 0 ا ل

 رهالا فو 2 0 بعت 4 ةنمو 2ايعتس عتسأو ةمّدقلو

 00 فش 20000 4 1 |

 عك ا * أبت :هزيخ نع را را 0

 | ةصوب لاح لاقي امهف' م فيو نوللاو ةزيمتل او صاب

 ةيبع يأ ةصوي نس لا 0 1 0

 0 , الأ ة ةردأ 0 دلأ و 1

 م لا ناس 0 مك نإ
 ميا ًضا عر لك أو.أهنم "عون يأ تو 1

2 

 رجتلا ةمظعلا

 ةيسرانلاب رو برعم ره | نفس نمد ٌبرض يصوبلا

 5 د 0: 5
 201 تر ودكم هلي هلضوإلا : هي مس

 8 رع 5 م

 ع صا برص ا 5 نكن 7 0

 دعل ةيجحو . 0 0 7 ١١ ضاب

 273 ل

 ل ا قرا

 ْ ةطربلا * ةماعلا مالك رم وهو طبالا طابلا رع
 اهو هنول 0 2 22

 أراقلاب ا ل هروح ام داع هذخايا نم

 ملا فرعُت رج رش ب اوبل 1 6 ا

 ناوي برعم غئاصلا ةفلوب 1 ا
 ةيسرافل ابا

 نحو لازه دعب َنوس َظْوَب ظوبي لجرلا ظاب
 0 يدا كوت مروا كد قر *

0 8 

 م ولا
 10 شلل هعاب دم أ دامب ةردك لما وا
 ةكرحو عساو وطخم ابعطق ضرالاو ربشلا نم هريس -. 1 ا 3 5 2 2

| 

 ا

 * لديجما د 2 رزعوب نم ٠ك فرعي لكلا 500 2 ليلا طاب

 اهيرج يف ْسرفلاو ةقانلإو هب هدي طسب لأملابو ,ةعيرس
 اخت ل عوبت 3 0 5 ةعئاب ىو |( تدعبا أ

 ا عّوبتو ٠ عّوبتف عاب لا ا
 مك 3ع ميا فها عامناو“ 3

 مشن تلقب ةيملاو اظسبتإو دما“ هيلا نالفو' عّوبن
 ٌقرطم يا حابنيل قين 2 رتعلتكا ةنمو روأستل ع وح دعب

 عابنأو 7-0-5 0 ةر ا 5 لكلا

 »# هلأ هكورخا ٌدنما ني ا فا عاس 4 هيَعْلَس 2 هل

 ظ ا ضي ج يشم يف عاب اذا يبظلا دلو عئابلا

 عابل اب ريع اًهرو . ثاعابو ناعيبو *عاوبأ ج نيديلا دم
 جدلا لاق دوجنإو مركلإو لضنلاو فرشلا نع

 رَدب عابلا اوردنبا ماركلا اذا

 ”سك يرابلا اذا يزابلا يه
 يا" عابلا محرر عابلا ليوط تالف لوفث برعلإو
 أ عابلا قيضو عابلا ريصقو ”ردفقنو ىّلُخلا ساو رك

 | رمالا انه يف ٍنالفل 4 اقيو رصاق لوي يا عابلارصاقو

 با ديو ٍقدص ٌمَدَق هيف هل لاقي اك ”عابو ةفباس

 عكر ذا هيفا

 بصل ل ضهلا ناكلاو 0 عابر دصم عْوبلا

 ةنمو عابلاو لجرلا 1 | يلب ”ظع عوبلاو .٠ لبج



 شوب دعم

 0 ديو 0 هيسا روبي وه كو ١ سو ا

 م ع هج هدية ميل ترابو دأ| ,

 يام يل نحتنإو ةلعا يأ ,نالف دنع ام يل زب موق ةنمو د

 قالا رظنيل لين عابر نال رابو .هسفنإ

 ىلاعت ثلا * هرابأ »< هربدخاو ُهب ةبكرج انالف + ندافوال ما ف

 اناا م انارة و كلما ةراباي
 راب ةفانلا لحلو اهيرع اًرايتبا ارم ٠

 ا

 ءأأ

 ضرالا نهر اب أم ةرئابلا * اًيِغرم عيطيالو اتشررتأبا |

 جوسملا ريصاملا ةيرابلاو ئرابلاو ةايرابلا < رم ب لفأ |

 لص كيا غابقإ نظرا رولا + برعم بصقلا أ 1[

 راب ردصمو لباق نرم عّررل ةسر 2 ١ عرزلل

 هيف ريخال كل اطإو دسافلا لجرلارؤبلاو. راب عمو"

 ”ءوقو روب ةأرما ل افي ثْنوملاو عمجإو نانثالا هيف يوتسيإ

 ناقرفلا ةروس يف ةنمو ٌرشب متنإو رشب تنا لافي امر
 كفضَو ردصموه ليت نيكلاه.ىااروب اموقاوناتا

 عاب 0 عمساو دحاولا 4 هيف ىوتسإ كلذلو دب '

 ا عوزت م يت | ىضرالا نم سئل او: لؤحو لئاح لثم أ

 .مج ر راَوَلا رادو . داسكلاو كالها راَوبلا +« رعت وأ

 هب ماظنلا نرا ةلوق ةنمو كالطلا مسا. تك انو

 لبس نب نسحلا كلش 0 ا د ماعطأ ةيناَرْوَبلا ٍإ

 رعاشلا اهيف 0 2 | فو ّيسابعلا 9 ةجوز | ا

 نتا د 47 را هللا كراب

 ب تنيبد 0 َت رفظ ىدطأ ماما أي ٍ

 ةيروبلاو ثيسروملاو ةايرؤبلا *«رضالا حئاب يراَوللا ١

 | جاّبعلل دشناو ءيلرع ٌيروبلاو ٌعيسرابلا ٌيمصالا لاقوأ|

 2 عّرزت مل ارب ضرالاو٠ .ميألا ساوب نم للاب ذوعنأ |
رعي ايينكل ةفانلا لحل او رمت | ا ١

 دل اهلا نم ٠ اهحاقل ف

 ْ اًنألف ”نرالفو اه

ف ضصرالا نم رب اسريابلا < ةيجم
 جرم ل

 اة ينل هجيب ال سا ١ عاب راب رئاح لجرو» روب

 ا س راف ب .رطلاو ةنحصفلا ند جوسنملا ريضملا َ

 ا
 ا

 ا

 عك ةيسرافلاب شوب بيعمأ اكل لعراتت تارت رجالا حو *را را + قيدصلا ا

 دال كمر هروب ةلعارلا رص دلب مرو ىلا ة يسن
 |كرت اذا هيرب ةلسراو . غئاصلا اهب ب سارلا ةفطعنم
 اها ةقايلاب فراعلا لحل ارّوبملاب# دويل هيأ رو

 ظ كل
 ها 5 دل ل

 او ”يلبجو م فانصا ١ قَرْوَبلا

 | نوف سنج نمو لا نم ىوقا وه ليق ٌنورطنلا وهو
 ران اب رووا صمم وعدل قلل نحل

 قروبلا ِ اةغل كرولا

 جورذابلا كَل
 ها , انيِشَق' راو رولا رج سي وبلا

 017 هل يو

 نما

 ”عسرصفو ئهر 9

 | ج ريكو اضراب هضم ”ةغل * ايلا

 زاختاو زا قائد نايز ابو رئابو زاوبأو نأ تر ابو زاب لاقيو

 كاتس اكشن نأ ةيجملا ء ءاذا ١ باب يفزاب ا

 ' سراج لس ةبارع 0 لإ اد ةروبلإو رو

 راف عطاو لا ةطساوب نايك دول امد
 رب زتخحاب امض صاخ وأ م لا اًضياز 50 دياح هانعم

 تكف يا نالفزّوب 5-5 ةنقو ةماعلا ١ مالكن 517

 | درح > وأ ة ةيئحو

 [رقباص ضب لوصال ٌيدنه يع اسا ٌناديزوبلا :

 ظ نهلا ةوفل ةبباشم هيفو لصالا ةليعتسملاو

 هو ةطلخ هىنل اب «ىثلإو ةلبق اسوي ةسوب ةساه
 ءيشلا سابو. كيمو

 سؤبلا فخم سؤبلا * َنْدَخ

 ركذو ديرإلا ياو ةدايزب ةطسوبلا

 ضعبو يسراف ىنيسوملا ماغنا نم برض كيسا
 ءارا اب 300 لوقي ةماعلا ْ

 ركذ »و ريسأوب جروسابلا ريفا
 و 4 200ذ 1 نحر 57 ا

 ظ 28 أوج 0 00 ا 3 م

 0 اللا - شّوبتو٠ 1 سلا ديلا كلا نم يرض يزوتلاو 0 اا ذانمفلاكإ

00 



 لااظل أيةقادوت) لوقا ةماعلا. ةضانل اب ت11

 انو ماض ليلا تكا

 ع ل 2 50 00

 ير م اف د دوحة

 ضع ]|

 يلا م ءابطحالا دنع اوبل "يفور يب ج ةظفاحو

 هن ليق يرشع يفثالا

 بابلا ة را باد 5 7 عفدلا مات ىلا 2 م ايضا | مامنال

 ةنيدملا تابوا رتيكلا تايلل ةباّوبلا ةنمو ةتظفاحو

 *«ةباويل اب صنخلايلاَربلا  ةراعتسالاىلع اهوحنو رادلاو

 أنك ةيوساشلاو أ لاقيو باوبا ىلا موسقملا بوبملا

 ةرريصم تماما ل 18

 ةدمللا هالتما دنع * مظني ةنال هب ىب

 زورعرلا هبعي توبا
 'بكعم غئاصلا ويف بيرذي يذلا ةاعولا ةَقلوبلا

 21[ سل رع تع

 د هددبو هراثا 0 ثح نو ثوبي نع اب

0# 

 ع ةايخا كاتبا وكنا هل فانا
 و الع هج 3 0

 ا 0-6

 سلا اع 2 ا ا 2

 0 ةشابلا مجاب كل
 لاق جاب ىعكب جاتبأ 00 0 < ةيهادلا مهعباصا

 مولع تك دذنأ يا ةركنم هي حاوب مهلع ثحايت : ”يعمصالا

 خاشلل دشناو وأ داود

 اهدعب ثرداغ مث 00

 9 د 1 م وهو 6 ل ىقلطا كرما جو و

 -- اع 4 يب ٍج 0 ةحابلا ع نوفل | ٍِق قرع

 وِ 2 - ري ب 2

 روظ و احوذبو اهو وتب هي ِِذ يشلا حاب

 ”هريظأ ياو مرسإ 5 هبلأ حاب لاقيعء ءابلاب 500

 ةنمو ةفاطاو ة قو ةحابا >2 تلا ”حابا »هل ةفشكو

 ةنلعإو ”ةريظا سلا جاباو كلل ةنللحا يا «يغلا نما
 حام 3 2 0 ءارتسإ ةحابتسا. َ ينلا 00

 عيجاو دي كلمالو ,ةبغر كلم ماعلا اذه يف دحالسيلو

 | ةكتالملا لو فاو لب 4 ا ا 5 غ1 ب 0 همر ديك

 رولا

 *كصارع يف دلو يذلا يا كحوبص نم برشي كحوب

 اًناهج يا اًحاَوَب ُهَلَعَف لاقي فوشكملا رهاظلا اوبل

 ” ترج اقومكم اوما ئلاطاو ةيلمحم هوك

 |سنتلاو جْرتااورك - دلو لصالا حبلا * كنحيوك مرن
 7 سئوبو ٠ ةحابلا اجو رمالا يس طالنخالاو عاملإو
 صلاح وب ا ا

 عمج وه لبق قرص تلا قوي مكرت لان قاعمو ةنز

 *وردص يف 00 حولا *< ىعارصو عيرصك وب و

 اذهب و انعبب ع ا روت نيش نيب رمالا ديدرت ةحابإلا ب

 ايف قيررفالا ناي عما زاوج مدعل ريبغلا لباقت ىنعملا

 || تحد ارهت توكيوابلط م نوكيال مح اًعرش ةحابالاو

 سبا اول آق, ةفؤتضنملا نم ةقرق تا هكرتو لعمل
 تاروماملاب ناينالا لعالو يصاعملا بانئجا ىلع ةردق انل |

 تلا

 ا

 . بهاذملا | حوت ف يف انك جإ جامزالاد لاوالا يف نوكراشم مم
 ؤ دقو رسولطم ريغ "5 5 9 ف روظحملا فاالخ حابماو

 0 زعاحجلا ليقو . اضيا اًرئا ج ساو هكرتو هنايتا نب راخ

 نود زئاج حابم لكف :ورككلا ٌدض حابملاو مرح د

 قكملا

 | |.حاب ىتح ادع لاقي ايعا خب خوبب كعرلا جاب

 ” 1 تال وو نكس ببصعاو ىو 2 خابو

 5 لاو :

 تنطنإو تدد اًحْووِبو اخْوب رانلإو دوم انهو 0
 خوبلا # 3 اهادلعا ةحابإ تانلا ضارأ عر بيغت اًخْوُوَب مل

 ومع وب 0 ْخ لاعب ىلفلاو بأ ارطضالاو 0

 طالتخاو بارطضا يا هرما

 0 10 لامعا كيرا ويضم رمل دابا
 د ي ب يف

 ةقئاوبلا يف ةماعلا ةغل ةقدوبلا ا ا
 ةيضرفالا تابولحلا نم وني دولا
 جمانلا اه ىذعن 5 010 325

 راو 1 ارو سو كجرلا ناب

 عضاوتو رفضأو 1

 طوسلاو نك ا اه



 بودي

 لانف هيخا لتاق َّلَعَق لجرل رجالا ظ

 ةلثم تسل ئرماب ب هل تلتف

 توب

 اذكو انكب اب يلا بس لاقي 0
 0 بلا دب لّصوتي يا انك لع ىلا ثياب ملعلا اذهو

 بشذحلا نم بابلا هب قلغب ام وهو ىلقلا ىلعاضِيا| اَمّدلا بلطي نا اناعنق تنكنإو أ
 0 د انهو هيوباو نانو كولا 'جوريغ هب اوعجر با ا بضغب !ونكبو شفخالا لاقأ |
 لاق جاودزالل ةبوبا اول اق دقو لبق . ةلعفأ ىلع عمت هوب نا 5 مولع ساصوأ ا

 تل ا ةلح ايوب ناكملا لجرلا أدب * 1و

 ول جالو ةيبخا كانه اًنالفوةل يهتم ةلباقو و هو 0 0

 انيللاو دما ةنمادبلاب ظلخم :هلز ارنا لرتنملا يفو لنملاو هاقانل نكمو كل ايها
 | ظافلالا نم ةنئاظ فرعلا يف بابلو رحت ل ةدرفا ولو | هيثلاو وب ماقإو هَلح ناكملابو رف هب ةنملجرلا7 1

 ل5 2 رو دحر سا يف ريالا اعلا لانك نا و هيلا ءيلابوأ
 | ا ولك او فدص نرد لئاسم ىلع لرنملا يفوالزتم انالفو غابدلا يف ةلعج جدالاو.: دبل
 أ رعقم نم تبنب قرع لوا ةأبطالا دنعو بالا دودحلاو والف يف هيت ةالف انكضرا يف برعلا لوتثو هدفك ا

 َلئافلا باو , عاتالا يف ةغلابلا و هب نوديزي بهذت ياأ

 يا ةمواقف هب لتق هبحاصب ةنالفو هب هلتق ليتلاب||
 نا ةعارأ هللا هيلع حارا هلام رنالف ىلعو هلداعأ |
 ناكل اَوينو . ةيواقف هب لق ةَأَوابم نالنب اًملفأ ا
 :لداعن ناتبغلا ًاراهتو .هب ماقاو هلع ةنخنل!ءئبت ناككابوأ َ
 هب ةلتق ليننل اب َليتتلإو هام ةذختا :ناككلا :ابنساوأ
 يناثلا فرلإ او حاكلا هابلا هب لق هبحاصب نالفو 0

 لذاملا ةكبلا # ى ا | ب يفريكأ 0 ينالا فورح نم ا

 ربتي لجرلا نال ةءابو داب حاكتلا يس ةنمو ةءابملا يف ةغلإ|
 3 بلا ** وراد نم اوت اما نكمتسي يا ولها نمأ

 ةئمو هارت كيتا هوب ٍ  رموقلا لاقي وُ دكلإو ةاوساا ||

 اذ>او اًبارج يا ردحإو ًءاَمِب نع انوباجاف 0 :لك لاقيأ

 لوزنلا ةئيلا ** هل لونك يا نالف مدل 2 نالف مدوأ
 هنا او هوس ول اح يا هوس يب وه لاقي 8 ١اكاو لرتللوأ|
 ةا  للا تير لرتلا ب1 ةئيلا نسحلا
 نطعمو يشحولا رونلا ٌسانكو ريحّرلا نم اولا أبو ظ
 0 يل يم ا لبال|

 7 7 اياد را

 هيأ بذكلا هتاباب نوها| نالفل بابو. ةّوكر فح اذوب بوبي لجلال

 5 صعب قو ةبوجالاب يا هك 2 ١ لاني ةبوجمالا| بوبتو.ب وبا ىلا ةهنق باتكلا بي ب

 تاكل ع يعل هلك ركاب يامل ةرداتلا اهدي سس مث لخدملا لصالا م بابلا + ةذختا اباد

 | فورح ىلع رحل لها دنع قاطيو ءاعمالا ذَحاو دبكلا

 مهلاو تييلاب ةنوميو صوصخم بيقرتب ةّيرلا هائلا
 | نم اًدوخأم بل اط يلا نب لع ىلع ةيعبسلا دنعو ضبا
 .|ةعرازملا يف باوبالاو .اهباب مِلعو ملعلا ةنيدم انا ثيدحلا <

 .ةأعّذلا ةيعبسلا دنعو ةراعتسالا لع باب عمج ملا تافم
 رغُل باوبالا بابو . ةينائعلا ةل ودلا باب يلاعلا بابلأو

 وبا بل اةبوملا ةيفوعلا دنعو ررحلاب

 ةباوبلا * برلا بانج نرم برقلا تارضح دبعلا

 اة © بالا طبعا لع هناي اكوا تاؤيلا ةفرخ ١
 [ةباغلا دو دحتإو باسحلا يف بالا * ٍباَرَب جن ةزافملا

 | .تاباب ج عونلاو فنصلا يا هجولا اضبا ةبابلاو ةياهتلإو
 كلا مصب يا كباب نماليث اذهو. ةطرش يا ةتباب اذهو

 | بابكلا تابابو . يل هصيال يلا يتباب نم اذه سيلو

 دول نان خو ل
 رعاشب نورمأت ام رساع ىب

 0 ايئاجم باتكلا تاباب رت

 نم ه رالف لاقبو . يناجي باتكلا هوجو نم رانخا يا

 ب 'يبابلا * هثبخ عاونا نر

 اللا



 ' الام ب ير اهاكم لم ردكتال يافا 000 م الكب كلا أي 3
 .ربَولاو فوصلا نم فنوكت انأو اهراعشا نم مأيخ ١/ ةرعاشلا لي ع نع ا نبداضتم

 00 د ةنهاب ل اتي وسلا كيس هرخاف ةاهام ثاهابو ى ريع ةمسا نوعا طارخ
 يلاخملا توبلا نم يثابلا +« اورخافت |وهابتو .ريكذو خل :رفينمع يل ١ يلق رع كيطاح

 ءابلا ىلا ةبسن يهابلإو . ويف يش ال يسذلا لطعملا 3 » هيجوتل اب عونلا اذه ةعبت نمو كاكا وأ

 *ملا ةعساولا ر ابالا نم ةيهابلا * هو بم يف رد كر حمص ازد كج ينال نم ىلا ا تصألاو معألا
 لالجاو معمل ىعكب 5 6 55 ردصم 2 5 جوزت 5 5 هجوب ليال 0 3 ب 358 ليلا نم

 ِْي ١ ةفانال ايلا اماذ كاملا ةوعر صيهموو نرسجاو -ةجوال 7 هالو 9 أمال“ مي 37 ها ٠١ تخالاو“ ١

 أ هاب قرح درعا باب نن كملنا سان ةراضالا مسأ د هب نوديري ةامنل | دنع هد مسالا ةنمو هل

 ير لا < تييلا د رمل هب ناقلعتي ام لكل املي اههنال لوص ول مال
 لك نمو شرالا نم عسادلاو معو ىيمو ءايمأ | هيف ظيلفلا لمثل ل صار هيبه كلي لصا نيهلا : |

 لبن عفمو رح أو 0 ,دنلا ناب 8 ةجرف وأ ندصلا فوجو بمأقلل قم نائل ”عفان رتل ايه جاجوعا

 مو مبأو ءاهبأ ج.لياحلا نم تكرولا نيب دلولا | روهشلا نم رشع يداحلا ربشلا هام ئوببو. هاب اًذجأ

 وو ةيسرافلا

 نا يق نوما ص اهبع لازب :ال لفغ وا ريت نيهابلا - نهب
 3 ردا 1 ل 07

 نود جب ُِق ةيويبلا ةنانببلا ا .ةريتمو ةبطرم رح و ةريسبم ني ديدو

 | ٠ نولوتي ةماعلا مالك نم فو وبا نم ةعوطقم ب .٠ | ابهنطتمو اهلع يف ةنيللإو جترلاو سيلا ةيبطللاةارملا|
 نالف وبا 0 نك نانو ا نيب أم لب الا نم 0 #2 حور رأأ ةنيفخلا ةكأتش 0

 أولا هب نا ف عطقنا وا َعَجَر 1و 0 هيلا هب م ربما دو رهلاو نايل

 ظ ل اق ةنعجرا يا 0 ل هيا ع ةيو م :هجرا يا * لوألا 0 أم د دع تر اي لينه

 الو ٌرشب اماو ريخض اما ءيشب ايا ا وكي ال ناك | ني *لولدلا ل دسالاو شل !للقثلا سنيبل

 دآم قّتاو دب هيلا هلو .فارصنالا كب دسالا 3
 |ءامب 8 انو كنا نحو ينففإو يا *يثلا | دنع ههاج دازو ل ايما

 ديبل لاق هلال قعمو َز ألا ةبالا * ناطلسلا

 امة تربو اهلطاب تركأ 1 ةاهب وهي وبعو ىمب ع ىمبو ومب ل0 5

 اهمارك يعرب مو يدنع ةتيهابو ٠ 0 يو ع 3 3 رظو َنَسَح ( عوام )

 0 رايب تا يا كادعت كلل اوربا ماسلا وأ قع ا ب ل يب . ناسا ةتبلغ يا ني
 ”نالفو ةلَدَع هيمدب ةمدو 4ب فرتعأ دافعا اقام 0 :هلبع و ع و 2 جا تسلا ىب 3 لطعنو ل 1

 للا يف مين ةنمو ةلداعف هب لتتف هل او هل[ ض5 راص نالفب ابطع ليخإو هغّرف ذ ةانالا نالفو ةهجو نس را

 ١ انيو . اهيج انناذ انعام نائرتب الك 0 تن بأنكم تي نش دل الو ل ل
 نب 2 لبابا لوف هر ب لكني نم "نك #3 1 ق ميل نب 0 يا 3 0 . 8



 مب لسن ا . له

 نع ٌةودرفا "ميل اوم انا تاكلاب ا وهيب - مم : ركل اما ميلا 1 الف 0 يا نيلهاب مكتأ|
 كتبنا "ضرالا و هبتشا رمالا< ا . هدو ةوع عرق ةناهعا اصعالب يارلا اه لع الب ددرتملا 0 * أو 56 امأ ٠

 .ةاَحت رمالا نع انالفو ةنلغا بابلإو اهامب رثكو يملا | ةنيب لهاب ةقانو. دحانلا لضناالابأر لكنك

 مهبتسإو رمالا هيلع مهتو مجأ ىنعمب" 01 رمالا م 0 وأ لبو و لهم ج ةيالوا | ماطخالوا اهيلعرارصال لهتلا| ا
 ةعس + مالكلا ىلع ءردقي فد ةويلع شْرإو معتسإو ىلغتسا نم موق ةلهاب ونبو. 5 لهابلا ثّنّوم ةلهابلا |

 ًالاريعشلا هبشلإ تابن ىم ملا * رمثلا لزانم نم ءابلا رعاشلا لوق هيلعو ةهاسخملاب نوفصوي برعلا | ا

 هبشي لبنس هلو اًقاس رصقإو قداو اًقرو ةنم رغصا 4 نا فلسا انانكل نقولا
 الف ثينأتلا ةنلإو عيمجاو دحاولل ىّلطَ ميغلا لس بسلا ك اذ مول نم بلكلأ ىوعع 13107
 ا ةدحاوو قاحيإلل ةنلا وق لاقو نوي | يسا الهبو .ربسيلا هيثلاو نعللاو ليلفلا لاملا لها |
 عمجو ماهو” ممومج ج ركبلاو زمكاو نراضلا دالوا ةنعللا هيسا ةلهيلا هبلع لاقي ميو ةنعللا ةليبلا *ًالبعأ |
 يذلا عاجشلاو ةديدغلا للا | يلا: 0 علا ١| ةلييبلا * امكرت اذا ةقانلا تلهب لوق نمكْرَلا ةلصاوأ |
 ماهجتسال ى 0 ا ب ةديغل كب نبأ نر نال 1-0 ا < ةرابه يا 1 ارم لاق ةريبلا| |

 هيب سراف الف روق ةنمو شحلإو ٌرزحلاو ولاح اًقالخ رعرَلاب سيلو يلاك ةرثو :ةفرطل اكةقروأ |
 * ىتيهل | ةريثكلا ضرالا ةييلإو مج ج رتباغ ثيلو مدنع 00 غلاب لبألا لوفن ةماعلاو بسردوهللا | |
 ا منا اتا ةيناورت اركلا هنا ةرداإلا ليا قوثلا نم 4 + هلبالا غتلابإ |
 هنري اس ونال اب زيكو مام ةرال) ايد بهازط | علني زل اوله تدان لص حملا
 دوسالا ميلا * هل هبشال يذلا لئاطلا نيتنلل" مسأ فو | 0 هيشأ |

 | ةادوسلا ةجمنل|و ىنالاوركذلل ليلا نم هيف ةيشال امو | صيابتكهبايث نم جرخ لجرلا صايبت - صله

 ريغ بش ل ؛سذلا صلاخلإو هيف عيجرتال ٌثوصو | نالف ينتلهبو راكتو ٌدمرطو بذك لجرلا قلمي ١1
 ةطل اخيال دحاو نول ٍ نسمصم هيلل”ميم رف لاقي | * تناك ع * هناسلو همالكب ينيقل تساأ |
 8 ج ج حاب هلا ىلا هيف ءوضال يا ثيبب ليلو هريخ | ةأرملا ا ةاهبلا يلا قلاهبلا| |

 اهب ةازع 37 سانلا رقكو ثيدحلا ةنمو .”معو | قليبلاو .اط 0 ينلا ا مالكلا ةريثكلاو دع ارم |
 ا ىخ ايدل تم ناك "يش م< وأ ليش معم سيل يأ يا اقلب الب ةلكل 0-0 .رووضلا بوصل لجللا| |
 ال ناويح لك ةمبوبلا * < ءاما ليقو جرعلاو صّربلا ةيهادلا ةنربلا © ةيهانلا ىايبلا و: نعال ةهجاومأ |

 نم هنؤط هلك ال. علل ذوشلا يه الان زكر شل ع لتع ولم ردصموأ |
 عابسلا ادع ام هللا يف ولو غاوق عبرا ثاوذ ٌلكو ماهبالا فورصم ريغ لطابلل عل 3 للم - لابب' 0
 ([4 لاقي اهذامو ىبلاب لابج متاهبلإو . عاب جديطلاو لولعبلا * لطابلا يف لليِب نب لالضلا وهلال
 ظ ةيوبوبلا ةنمو ةعبمل | ىلا ةبسن ديما | *< ضرإو سينما | هلبالا فراعتملا يفو ربخ لكل عماجلا ديسااو كاوا |
 ْ رمَدَقلاَو هلأ م دا سال * معاها ةعيبطل كيلا جرتميال نمو ؟ هوتعلاوأ |

 || لوقن ةماعلاو مايو ميهابأ جر رد دع عباصالا ُر ,ك١ | اهانعمو ةيسراف لبحلا ىلع ىشي يذلا نا ىلا 1ْ

 ماهباي نأ رطاخ هأ نمو. عيب م هادبو درفملل هب | لويف ء ءاطا ىلع ماللا مّدقي ةماعلا ضعبو ردا عاجلا

 اهيإلاو .تضلا ماهبإي نمو ىرابخلا م ماههإ نيو ةاطقلا ناوبلبلا|

 انا للي

2 



 رثكا ءاظل ابو هيلع َلْقَتَو هحّدف يا|

 مدر

2. 

 هزم

 0 فيضهملا رّزبلا * ةرزهبلا رازوبلا -رزهم
 لا ةييمسل | ق 1 1 3 7 05 3

 ور انين 0 ةيلع 0

 كويل و | ةكبلل أع 8 بو لارا ع
 فخو حاتر | هبلاو د ثم 3 نكو اوعنجا ئونلاو ا

 ني هيلا مده و هذه ول او ةنخأيل هلو رانثو حاراب

 ,ينلا اهني اهامتوا قا ةموقلا شكيت * ةلوانتيل
 شب ردصم نشيل 2 رتخآلا ىلا أهم 27 ىَوهأ ْ
 ئأ انت لجرو لمح نعماذأن الكر مادام للا ظ
 اًحابق يبا ور هناك اذا نوفل للانيوأ قف نسم
 :ايجاةسبي شهبلا ن ال راج اىشنبلا دالبو .شْملا ٌةوَجُو
 نشَبْلا تا شياو

 كلا سي
 باكا نم ةازتعملا م ةقرف يف ةييشهتلا - مشب

 نع دبع" لاا بوتسنم يشبع دك يعن كرم ماسر

 َنسِطع اصب صم لجرلا َصِيَ
 ينعنم ام يا يندهب أ 57 لون ةعنمو هرعنا

 لونلو 13 ل نم ليلقلا نفوس - صصبب

2 2 

3 2 1 

 سام هك وصل انديع لا اك ماو هند ثيصاام|

 ريل لكآو اهب َرساقف ةبايث َمَلَح لجرلا لص
 0 .رخآ للام نم موقلاو هفانكأ نم ةفّكتف معلا ىلع ظ

 تناك ةقانلا تّكهابو ةريصنلا 05 لا * ئضيبالاو بيسحلا ظيلغلا لّضفتبلا
 اذا اطياف لستلللا + نعال ةديدشلاو ةباّعضل وأ

 هى درلا

 ديدغلا بلصلا معيبلا
 ةلظظبب اضاهبإب ةضهبأو اه ةدربب رمالا ةضب

 فد

 ضع لاف هب مولا نيكل

 ةتيدنه برعم و نمسل أو تبلل اب ع 0 ل هردص برضو 2ظ211011 هم ظ

 5 'لاقي عاّفدلا زهجملا +« نيديلا انلكب وا لجرلا وا ديلا ظ
 0 هر” |

 عافد يأ زم لجر

 ع

 م 5-2

 بك هيباع 1 و هيلغ لفت ل رم مالا 7

 اهرقوا ةلحارلاو طولا وا ةنع زجو قاع هب غلبو

 لاقي 2 ظهابلا * وتيحلو و 4في اذ ا 0

 0 ابعت 0 لك 0
 باه لجرو غانلا غهابلا * مان اغوهب عب

 ”ماّن ياو ع
0 

 برغملا ينو. ةرشبلا رهاظ يف قيقر نضاي قبلا
 ايو لاق عر نءال دسجلا يس ناي وه ىلا
 ىلعي تيوب ىو ىهلا عيلوت دلجلا يف ذ ةناك |[

 لاقت ةيئابملا ىلا تزقا 0 روزصل ا

 رولا وه ليقو شيرق هآنح رصمبو روذا ! زازج هل
0 

 عرس لملا يف ثكفب

 ةعانلا ا ارملا ةلكيملا
 ةينم تشم اهتيشم ف + ءارمعل ١ 5 لك

 بل دك تباعا . نعل ةناقلا نكملا * ةكيلا
 ١ رو ةنز ةلكهلا ةكهبلا * نضغ

 اًنالف تلات ولا ةنغل العب هل انالف ١ لهب

 لح العب ليبت ةقانلا تلهب . هت دارإو هبأر عم ُةئملَخ
 ةقانلإو ةكرت ةلهبا * اضرب اهدلو كرو اهرارص
 || كقدارإو هبأر عم 0 اهتارتع ول الها

 اب ىف هلثكرا لاو. دبع | ثاهباو رخل ثلهب لاقيوا
 اونعالت اولهابتو 1 '. اضعب .مهضتمب َلهابوُهَمَد

 اهايع والف ليتو:ًالفابع
 [دامجإو صالخإب اعد ىلاعت هيلا لهتبإو . بلط
 اناانبا عدن اول اعن لف َناربع لآ ةرومت يفو .عوضنو
 ليق لهعبن مث كسفناو انسفناو كهآسنو انءاسنو م ةانباو ظ
 ةقانلا ,لمتساو ماتم بذاكلا ل١ نعلن كتةان لهابتن يأ

 رموقلا ةيدابلاو مالها ةيعرلا يلاولاو رارص الب اهبلدحا



 ري

 خوبابلا 3 ا يق 0 د هدروأ

 0 مكاو ا ساةرغضلل لا ينوو رار ةدحاتف ىمتأ

 .ديف ضايبلإو سّرفلا بيأو دو رانم نسحب يكول ضيا

 جواحلا نطقلاو ضيبا زوج 3 فااطتماو مصل رابلاو|
 نإ هناك ١ ةعاعب ارأ والط م ةءافلت وهو هب نزوي 2يش |

 لدي رجلا عانم اضباراهتلإو .ناّبفلا وه لمقو تنل
 راببلاو ةديبعوبا لاق :قيربال اكةانإو لطر ةئاعنرا هيف
 + ةيطبق اهارأ برع ريغ اهبسحإو لطر ةياغلث مالك ا

 ةئلث جاوزالا لوف ةسردلاو زوالا رب 26 ب ردصم رمل

 كيل. س َنومعلا را يأ رم د رهد حدزد ر 2 عفن

 نمل افالم ضم 1 وارهدلا تامل 5 داأ

 0 ةداّيم نبا لاق اًسسعن يا
 يل وعم نوعي ذأ يوق دقافت

 انه دك م ل رم ةيزاج 1

 0 9 نب بعل اقباب قعم نأ 7 ضيا لاقيوأ|
 ريب تلق ات الاقل

 ربارتلاو ىصتمإو رطقلا دَدَع |

 داو هريخو يداولا م رذو ضرالا كنماجي سنا امرهلافأ ظ

 ىبرلا ءايطالا دنعوأ ”ايعال نم ةعاطقنإو تلا عباتتوأ

 ةءاضق نم 0 ف 0 ا 30 ا! نيالا قميضوأ |

 | + سايق نيغ لع نونلاب ”يفارببو عقاَرَج مهلا: ةبسنلاوأ |

 نيتلاو يدازلاو يللا نمؤدريحو يدارلا ظل

 3 ةيماع دج ةريغصل ١ ةرجن ١ زوروا * ةطشو ةنأاو ا

 كلا ةريغصلاو ةفيرشلا ةدّيسلا ةرييبلا + دسالارّوهلا|

 ج ترها تشم اذا ياا فاد أدرالا ةليقتلاو ةفيعضلا ْ

 ظ لكالاو قنعلا ديروو هيف قرعو ربطلا رهجألا رش ام 0 /

 ةنال كرتشللاب ءامدنلا دنع فرعي دضفلا ُِي فعول ٌ
 ه- ها

 يف لاقو .اعيتج ندبلا ضارمإو:سارا|:قضارمال دصفيإ ١
 تار ااهو ةيحاص تام ل اذاّقْرِع روالاو جال ١ ا

 .عرملا مارهبلا الع 4 7 2 ند

 . نييارشلا للا 17 أنعم بسسس 3 تلبل) نم ناجر# #ءىأا 1

2 
 قا

 ارجو سرافرواب يف ةنيدم يو ذب ىلا ةيو يي مايا

 راف . خرم منا يلب امودو شبرلا رم رصقالا بناجلا اًنضياَربالافأ َ ُك

 مع ا مف 0 ' 5 ىو ١ كا

 | اهئاط نب 8 و 20 يس ريظ ذا 000 لكلا

 | عيرضلاو ليسلا ةولعيال ضرالا نم بس طلو ٌةيلكلاو
 ا د ةيبيرايالاو اك 0 داي 0 . كيرالا

 هو كك ا ماو ىلا أم

 ةدصانلا كداحلا نع مهم َلَدَع ليلدلا م جرب
 ْ ىلع 4 هب كن لوي ىلع ءينلا جر لانو: افرغ 0

 ْ ةنمو أهَد ردها ءايدلا 01 و١ ا مدلأو سس ,رادلا ريغا

 ذا اما صاقو 2 ١ نبال ني 2 | لوقا

 جرم »ع ىلا يا اهبرشأ الف ينع 6 يا يتترده|

 دك

 ١ هس حر |

 ظ جرملا +« اربكرتنجت يأ جرامجتب رهو تنيزت ةأرمإو كت
 ارب بكم ةيدر ةَبضف ىئذلا ه ثردلاو ئدرلاو لطابلا | هل

 ل ل ا الا نبا نع

 ثلع 5 جر ةندو ءىدر للكل ريختسا دقو

 ءو ئرهز ,زالا نع ةيسرافل ١

 0 دقو ريارع ١ لوق ة ةشمو 2 0 | ضيا كا

 || نم جرملا * 2 ةحايم ٠ يأ ٍدحأ لكل رمل ابغا ةاجدا 5

 ١ جراد ديما ءامدلا نمو ةنع ببال يذلا ل هأيملا

 اديفذ أاهعانق ف :رط ار 0 ع ؤرتف لادن 2 يتلا ءاسن دل نم

 ىرت كل

 || ليروتلو رم عميل ادب اربد را يريرؤت م نضر يدوس رم عمل نيا ربك نتجت

 رت يأ سربثيو
 ١ 2 لص ل 6س

 ا يح أ 3 1 2 ا ةعبشم اهارعت عيل م

 || ةبكع نب 0 4

 ءانكإو رثصعلا م 5 د ىلا

 يسراف اههلكد ريضفلا ند بدرض نامرببلا مناو مرهبلا 1

 رهزو دنطأ لها ةدابع 5 و م ردصم ةمروجبلا 4 برعم

 رفضملا اع هاو ىلا *

 ادع
 ا هرهز هسا ٍرْوّتلا همر 7-1 2 ا ةننورو رولا

 -غ ل 76 7

 راع يا نو بوث لا رذصعملا ا

 رض ارب 8

7 

 رجا «فياعوت وهو نإ حا ,رأأ نم

 برغم ابو ا م ا ل ايلا ب ةفيط 2 و رخال ان |

 2-5 0س

 1 و

 هاجس سحمي جست موج ب بسيسو

 1 ا ا ا ع ا ا م ا ا ا هلا سم كل اس ا ا ا هم ا اال تت فس حلا هن ا تطحن تعا سا هس حل تفشل د ا ا ل نا نه اس ا ل اح هه ا د دف د وب سس سل



2 

لفك ا جانبا 6 سراب نأ
 ةرال كال ص 

 ٠ 3و 0 00 ا سيطانغم 2 أوغزو توبيذ أ

 هنالطإ نم رق ىذلا لاطابلا دانا مةافارخ ا

 | بوذاكملا كتب همذلا بذكلا نانيبلا *# ثذكلإو|

 و2 رز ا ا 0 + ةن 1 ءاسنلا #0

 0 ١ 1 سانلا ىلع 5 راي هلم اهو ع عوز
 ةغل ايم تقابملا ثناوهبلا * بادككلاو او مضرع يف يربو

 ةتبولا ١# ع و تبي ج ناتهلا نم نم لءعافلا مسأ يف

 تبستعل ةتيوبلل !ايو .تبملا
 .ىهو ركل | فيس ةغل ربل د بدك ا

 هم

 ءارذلا ةيادر 2 ةزع 0 5 لوف ةنمو 9 قنالاو ريصتلا ا

 درأ م و ل اهلا تاريصق ُثِيَنَع

 ”رئايبلا ا اسلا ةش لطخملا ساصق
 3 37 م را ا ءارغلا ريغ كودو

 ا الا |نانحو 0 3 0 ”املت 0 كتيبي د 4 تك

 ص ١ كد

 0 27 ثهب معو هلأ ثهابت

 ءانزلا |

 دلوو هل ١ ةرثبلا ة 4

111 

 ا انه 2 لونل 9 *حرفا ع 5 0 وعمي وقم

 15 5 عم لجرلا و كلكس اذا ا

 ع

 3 لجرو “ 3 0 | خو .رور.دا عاد سا 2
20 3 

 ةرودس و٠ . جاهم فو عش يصب وهف نحس جاب 0 اوم |

 0 تكض لك 0 كلتا 2 روز 0 2م تنيناف اذ هحا
 ار 0 ا ل اقل اط يا اجاب الا 0

 3 جام دس

 ٠ ماهابو اراب 4 ابو. ُ 1 ىنعم امال د .[عأبن

2 
07 

 ورسم ا يقبل 2 رشم ساو هير دي

 اجب وذ لجر لاقي

 م
 ١ رت

 0 ٌضورلا تابتو رك كرس هل ١

 | .هنهو م الجاا ىعكبو لط ايلا 50 ٌِ لمعت دقو 4 هيلع

 ْ ىلع كي لةحيو ني 1 نيتهأب 0 يأ لالا

 ١ لج نأ زابعالاو لمني لَو تلطف لوقت ن ا"راهتالا 9 ذو حرف اجت

 0 0! نضرالا تشاو 0 ةيجو لأ

 !ارقبلا نيغ هل لافيو رارخلار ايلا« ل اهقَشل نفسلا
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 أو كلا دهأ ربا - كه

 د ىذلا قرا ئيرادمبلا رده

 ا

 ا تملطعو يثللا يس عرماو ته كيلا ا

 2 5 هذهو ةلهأو هنا طعام هل اعانالفو. .ةثودنت ظ

 رضخا رئاطو عب دعا يور دي ا ةماعلا |

 | ٌريقلاو تةاضا ارومو اره رببت نسمشلا تكي

 ا باذخ 0 2 4 هوض ةغوض باغ ىتح ءاضا

 ح

 هءداسصا |١

 رعاشلا لاف ةنارقا قاف يل 5 1 و
 دحا ىلع قحتالف تروجادكو

 ارمَقلا فرعيال دحا لع آلآ
 هتقاط قوف ةَلكو تاتا ايدو هاك اتالف جوا

 نهب ةاسنلا . ةنالفو 0 عقوا انالف لمحاو
 ىلع لّجرلا َروبَو .ةبركانالف د رمالاو ألم :ةنالاوانسح

 راو روف وهف وبرلا يا ره ملا ةباغ ىتح ادع لوهجا

 خ' نّولتو ةرام جوت لجرلا ره 3 317 >3 لاف
 ىنغتساو 3ك 1[ 1 ىرخا 7 ةهرد 5 06 دقالخا

 اًمالف ا ٠ سالو هرج رح تن“ قرتحأو رفق كعل ا

 00 . 72 ةياعلاو ا ةانالا ر 0 مرخاف

 ل 4 نس :ةايعالا نمد عاف و5 ةسنن هن عطقنا هلع 00

 ٍّض مأن كلا م ترفصل 7
 اًبذكعّدإو ليخام

 تيِجلا لوق ةنمو رج فب لو تَرَ ل اتو |
 ارايقبا انما 5 راهعبا اني 2 اتنلا تمعن يلع ع ع 0

 لك اعد وا لعبا تالا ُِ زرع . لعف دقو تل ف

 نالف قو نالنلو 4 هيف أمي ”ةامر انالفو ثم ا مانا

 0 ةنالفب ةلرالف رب رخل 1 4ءلع وأ هَ هل ام ادهج ”عادي مل |

 ا ىأ فصتااار راردببا 9 للا اك اعاد 0 0_ لوهجملا

 | ىحن يف ا واد كالا وأ ةيلطأ تكارتا

 ظ راع كار : ليلا رهيساو. ل اظ ليلا انباع وقلت

 |* حوفأبلا ىلا س لآ اها ةأاوش ذفني قر 0 كرمال

 ١ | انعبا َت البلا . تارهاب 0 رهابلا كف 7 5 ةرهابلا



 ىه هيلع 4 هئماقأ وا هيلا هيجوت وأ ورمأب هءأيقو ١ هته

| 

 نباو .ايندلا ةلنبإو لوبسلا ةكنباو لعلا ةانبا لاقي اكةنبا ١
 5000 وادب نبا ذلصلو لقبلا نم ببرض ضرالا| | ١

 نإنبإ ”مانشم ِهل وايف | لصو ةزش تضوعو اطابنعا ةمالأ 1

 2 8 ةمجو كو عا ىلا ا 3 ةريخصتوأأ| ا

 ل
0 1 -- 

 رجو ام فاذحتو. ب را

 قو نيملع نب ةفص عقو اذا اًضيا ملا يف نبا فلا ا
0 
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 اج نواوقبو ةلبق مسالا نم نيوندلا نوحي احلا هذه ا
 ل لونا فّدحت ل ٍةنص ريغ عقوولف دما نب 0 | 1

 نياك هما ىلا اةلطقملا اكمل كالا دحا نبال ظ
 ناكوا بلطملا دبع نبال مكددج ىلا وا ةطاف تباأ
 ةنبالا يرجت كل ذكو لع بأ نيسحإو نسا |

 ظ

 ا ل مبان ابرؤناو اهنلا | ظ

 ةءارق يف اكمملا ةكرحل”عابنا نونلا 503 نالوا

 اهدعب ماللا ركل عا :١لابلار كب هل 0

 نات )اقع ا رمق 10 ةرما ةلثمو عم | وهوأأ

 تبأث نبأ

 اهتابثاب ةفياع ةنب ةطافو ةزملا فذجبوبصو ةنب ةنمأك |

 ظنل ىلع نوني أ تلف تلف ناو داني هلبأ نيج ١
 نيبلا او اونكس مع |نم”موق ةانبألاو .لاخا يفَو دك

 الاد دحاولا ىلا هل اًدر يونيو يوانبأ م لا ةبسنلاو

 ةيلصو .ةدئاز از ةنزهو راكع بلل يار لاه تيالأ |

 امتب | تيارو نونلا مهب دفبآ | اذه لوقت نبا ةزمك |

 5000 3 و | 50 7 9 0 ف

 ةيفايبذلا ةغبانلا 3 اق عطبلا ةانيملاو ْ

 اهروهم رديدج ةأنبم رهظ ىلع

 ةعئاب ةوطلل | طسو اهب ثفوطي ظ

 فزحاو تاياببلا ىنابلاو . ةبييهلإو رد انصب هائلا
 نم دوخأَم لوعتم ساونا .ةيفاعل ا ترتيل اللاولا
 ام ةامنل | دنعوهو ريتا عدعو رارفلا ةنم دوصقملا ءانبلا||

 ةليافو اًريدقلوا اًظنل لماوعلا فالدخاب ةرخا فلدخمال

 تحولا

 2 يجمل وأ ءينلا ماظعتسا دنع ل ل 31 5

 كي رغ رغم مب نعطيإ ةريصق 5 رح راييلا م كلا 7 تينا قو 2

 هاو انزجو م3 0 2 ا ىو 4 2 1
 | لاب ابو ها تاي ايف تيكسلا نبا لاق هيأ

 | نم ةالخا 5 1 تلال ب و. هل تشطق اف هيلا

 |* نأ «. امير. اب بيلا امأ * ةقرخ وأ عانملا
 | بل احلاب سنأت يتلا يا هئوسبلا ةقانلا ةاهبلا

 | دامب ج يسراف نإ اواهبلاو لطَبلا ع ٍإ روداهبلا

 |اوفّرشت رولا ةنم# اهضر نظري كارت 38

 الات فوة خابختل !لثمرب دا قاما عع ظعلو

 ْ لحن فصي

 ملل

 هور ا

 ميسجلا ملا 7 داب ىوربو

 | لسع امد لانمي نيب
 منل ايبا لوق امأو هيلع تهب لاني الو حانت ايف لاقو

 الع هاماهيح يب
 انبيتيكر دولاب يعرفا مث

 نونلاب اهيلع يتبناف باوصلاو لبق يهتم ىلع <تاف
 ظ نروللا تيب ٠ ةتغب دف انالف 00-0 نيج

 5 ةماعلا مالك ,هوهو تفأب وهف فعض أدع تي

 رح سا حاج

 ظ تنهب توتو تم تيهبو تدب تيبو تميب لجرلا
 | ال ثوهبم وهف ربجتو َشهدو عطقنا تم مم لوهجملا ىلع

 ل . لا ل

 ملكا ل افي ئرتضللا ةيدتم ةنؤ.. تييزو الوالعمماب

 سات

 ةرقبلا ةروس يف ةيلعو حصفا لوهيجلا ةغيصو لبق تالا
 ةنغب مم كل ءايبنالا ة ةروش قو همكم سلا تف

 | اتكاس دج لجرلا تو. . مدي 1 مهلغت يل مهيبتف

 | 56 اج را تثهابو رخو ةنهدأ 4 هع 7 ةيماع

 | يتعملاو هبالإو لعاف مسا تيدايلا * نادهبلاب
 | تيابلاب فرعُيو اًنسح - االتب اني ضعبا د ٍ تلا

0 



 يفو أننب ينيب ةلعجو اراد وب ينم 3 وا ةأنب ماطعا مانبأو

 0 لطعُنو يل يا يي الو يبت ىرعملا للا

 . رعش نم نوكأ 35 وأ وفوص نم ةلبخلإو مدا نم

 تب ثيدح ةنمو ليق ينبملا تيب اك راج 0 مو

 :يبملا تيبلاكت راض يا كنب ذهت تسلج نإو َناليْغْ
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 لعاف مسأ ينابلا ا 0 ونب هل راص 1 2

 ءةانابلا * نيّلكلاب ةماعلا دنع فورعملا|
 اذا رو ىلع 0 ينم ”ةانأر : لجرو.[ الإ هانا تبلق ةينابلا ظ

 عيبجلا مخ وة ةيذ أ جنملاو را ةانبلا ا 0 ا

 يا لاحلا عضوم يف فوذحم لعفل ردصموا ٌلاحوا|
 مدع ةاهقفلا دنع ةانبلإو .ةانب ىنب وا ايناب وا ءانبلا لجال|

 يقل ا ةولصلا نم يتب أم مانإو تسرخالا ةيرمتلا ديدتأ

 ةلباقيو لوالا ةهرجتل اي:اهيف ثدحلا لص قيبسأ |

 فلل فيكوأأ

 هيلع ل لوخد ةطساوب لوالا نكلو نوكسلا مزل دق|
 ةكيطلا ىلع اًضيا ةانبلا قلطيو .ورخآ لالئعال ٍفاثااوأ

 لاقي دقو .اًضيا نرزولإو ةغيصلاب ىو اهتاكسوأ
 + ضيا ةئيملو ةداملا عومجمل تززولاو .كنلاو ةغيصلا
 + فرش يا ةيانب هل لاقي فرشلاو كب ردصم هللا[
 ملا ةانب ةيراج لاقي ةتينبملا يراوجلا نم رمل ةانبلا ظ

 اوما هابلا الا قال ايلا لا اهونيلا ةر> ىلع ةغيصأ|
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 ٠ ببرض ضرالا تنبو ةلكلا ةفشلا | فارطلاف ةيبخإو ا ٍِط ل ا لالا

 ١ ةرشننملا مولا شعن تانبو ةدئادشرهدلا تانبو آجلا 55 ل جو هأها ىلعو < ةاندبا ةانتباو ؛انبا هز 000

 | مئاوقو رْوّرلا عالضا اضيا يناوبلاو ٠ ناوب 0 7 ظ
 | طئاحو .تبثو ماقا يا ٌةيناوب ىتلا لاقي ةنمو. ةقانلا|
 ةانبلا # يارلا ىلع ىنخن يبا عضاوملا قضرإلا تانبو ْ ىهو نيل نيطئاح ئرم ”جودزم يا ىيتيناب ىلع ٌْ

 دنع فّرعيو ةتفرح ةانبلا ناكنمو ةانبلاب فراعلا سوفلا ن

 ل لوعنم ةنأ 5 بصن عل ىلع 2 مطوقو كابا ْ

 7 57 ىلا نع ةرابع ء 1 دنع 0-5 ا

 ' ةلكلا رخا موزل ةاحغل او تييفرصلا دنعو .فاتتسالا|
 ملل قي نمورلك لالثعا ى[لماعزيفل ةيخاز ةلاجأ

 .موزملا فالخج نوكسلل ادت رسكلل ساو
 .اهغم دحإو لكن اف ىتلإو ببرضب مل و الثم روصقملاو |

 ااههلكوذيو تورم ةينمرت ياجعل ا حادالا لضابكا

 الل هيبشتلاو ةراعتسالا ىلع ءآه نباو نيرا خاك |يااج بن للي سلو المد تنبلا » ةئينبم يأ ظ

 كلتانب تبار يكحو . ثانب عماو يونيو ٌيننب ةبسنلاو
 ٠ تنبو .افقو امهمابثل ةيلصالا ءانلا ىرجم ها اوزجل جناب

 تنبو لقبلا نب

 ظ اهب علت راغصلا ملياقلل ايل تانبلإو .ةوهتلا 0ك

 ْ كيسراوجلا عم بعلا تنك ةشُنا ع ثيدحه يو ٠ يراوجلا

 ظانلالا ريغ ثانبو يئاودلا قب قبح 117 1 :هكاشاب

 رعاشلا لوق هياءو قفالا يف
 ايل اك عادجا يف انكو

 نوعي دان اير اركب

 رياك

 2 نبالأ نم ”مسأ علا * نوُوانب ' ج يرامملاب دانلا 3

 ظ قب جنيب امي ةينبلا + يا ماواتجز ددخ 0

 [دبعو' مدا را جازم ةنم لصحي جو

 ظ اهب موقي ةدرفرهاوج 00 كَ - نيلكيملا روهج

 || ةينبو . اهتم 401 ةويلا هدرا ايي هتلأب

 | ريغصن بلا + اهنم يب يتلا ةّداملاو اهتغيض ةلكلا
 همر

 | قيرطلا تاينيو, تاينب ج يب ىثالاو نون + ج نبالا

 |تافدثلا يو ةداحلا نم ٍبْعمنت ساغصلا ئقرطلا يف
 أ رمالا رظعمب كييلع يا قيرطلا تاّينب غد لك ةنموا
 | لاقي ا« اهرسكو ايلا عتاب يم ا تيقيوزالا دو

 ااهنذح مثالا سدي يعلن جف ةلااما تَبَأ ايا
 | ءازتجالاو اهفذح عفر سكلا امإو ةجتن يسع
 لغم نانغل قب ايو يب اي ةاّرنلا لاقو . ةرسكلاب اهنع
 اه لبق لبق ةيمكلاو يل بلا « تي ايو تي ايأ
 نيإلا < كّلَتلا ةأرضخملا ةّينبلإو. اهفرشو اهدجل كلذ
 ادحاضلا نع ءايشالا ضعب يف هب ىكيورك لا دلولا

 ا ةراكوا هتيرتوأ ءيث ةهج نم لحمي ام لكل اضيا



 ناب

 0 ا اولا زيبا | ر اضن سيئانبلا -

 ١ يش ثوئثرطلا نفاق: 11 5 لوف ةماعل 002

 سآقنب

 يعم لع

 نم ةدحأو لك انج رح :ناتي رانا 0 ا كنب

 يهذا لاقي ةنمو اهلها رابخاب اهتبحاص تريخافا/

 يفو هب ماقا ناككلاب كّتبتو . اهيضقا يا انجاح

 يمر لان لارو هلل كقطع مرا الوحي ظ

 ةرادا تمتو ةصوصخم ٍلاعا لجال نضوصتخا ظ
 هبف عضوي يذلا للا لع اًضيا لطي ةنّيعم عئارشإا |
 لمعلا يريدم ىلعو ممسفنا لاملا باعصا ىلعو كلذ

 ىأ ءيثلا لصا كنب . ةكونبو كونب ج بر |
 ةعاسلإو ضرالا كذب ن

 كيلو ةعاس يا ليلا مكتب نم لان للا
 نم باجي توبلا ره رشق ةبشي ةحئارلا رطع تشق اً

 ناليغ ما ةرجش لوصا نموه ممضعب لاق نملاو دنلأ] |
 رك ا لا + ةيلرع وهو بويطلا نم وهو ناب
 رذطاو مالكا

 ةيسرافل اب ناكتي برعم ةريبكلا ةعصقلا ماكتبلا ب

 زجارلا لوق هيلعو ل ادبإلا لع نانبلا مانيلا - مب
 ماعلا وطنمملا تاذ لام اي

 هلأ هك

 ص ع ا
 71 ءالوه لاقي بكرعم ةصلا# | ١

||| 
| 1 

 ا
 م 8

 ابطبترا ةأشلا نب *« هب ماقأ أَن تب ن 0 ا
 كييدع :نانلا #3 13 ىعكب نا 2 ا

 د ككل راتب 0000 حاوصلا| ُِف لاقو 7 طا واأ|

 5 , ةناف هاا ا مدحاو كيو ني 5 سبل عجّلكأ |

 نت 58 1 هلا ةالغ ]كرم ةقر 8 نا 4 3 ةبشعلا|| أ

 همت ةكفنعز ,ناسنا ةروص ىلع هللا نا لئاقلا ١ ا
 ناف ابيلع ند ا ةيسطالا ةروس دال درو أمب ادبشنسم| ا 1

 قئرطلا نِبلا : : اكاد لالكا و وذ كبر جو ىفدو دا|

 قرط قرا 77 ِِس د لا نيمسلاو 2

 كرا 6 كو ةبطصملا 05 الع هيف 0 ع

 ا ةضورلا ةنأن را ناببلاة و ةنأن 5 7 رك ذيوأ|

 2 ا 1 + تميب ضوع ثنب

 يف

 2 0 . ةّوق ىلع ن
 ذعن وهو اك تاك يش 0 . ةميأ 0 لفراثم 2

 0 0 دب 0 رجت ٌبحو عاكل اك رشا

 ا ةوهنلا هل لاقي سوبطم يق د نم 11 1 رع رسل

 ءامدقلا ةياغملا ضعب ةموح كلذلو رفخلاب هل اًسهيبشن
 رعاشلا لوق كلذ ىلعو

 - 2 س ر

 تمرح نبلا ةوبهق

 5- ةحتارلا ةنبلا * ٌيراجحما من قابلا م ا

 رعاشلا لاق ٌنانب ج ةنقنم

 هيف آر 3 جدت 0 و

 بالا مهلا 1

 1 20 لاق ءابظلا رعب ةحئار اضيا فو

 بملأ لا ةوقأو | 0 رشأف

 ينحولا
 بيط ةءابلا دوعوب ّنبا

 للظملا سانكلا يف نانبلا يسن
 (لفاعلا تّينتلا نيل * ةبراغملا ةغلب لقنلا ُنوُنبلا
 00 30000 ينرض بلا * ملا ٌرانلا نيمسل و

 .| ناولالا نم نولو اًريثت ك3 - ليوطو وفل ا عيرس
 00 بصح نم ةعونصملا ةوهنلأ ة 5 أ 37 نبلا نول هبشل

 0 نابل ا ورشق نم ةماللا يو ةيرغفلا ا

 يم ماك نبك ةنبلاوذ يملا 3 نا ب ناب
 م 1-00 م نرلا مس كود هوو

 (يئاب) ةيأنب د ةينب و اناينب و هانب 5 أينب كيلا تيبلا قب

 | ل اهووا اراد ايف ىب ضرالاو ةمده صضهمقن

 |مهماجوسورع يا هلهابو هاه ىلع و ديلا نسحإو ةعنطصا
 || ةليل ةَبق اهيلع برضب ناك ولهاب لخادلا ّنا ةلصا

 أدب يكف رثك مث ناب هلهاب لخاد لكل ليقف اهب هةلوخد
 هامان ل1 هماعلاو حامحتا هب لاق ءاطولا ن
 | تمني | هي 18 5 0 قو: ار

 | كف و٠ عطقنب ناك ىتح هي ع ا ىلع سودا |

 ف ,ويئاطلاو .ةانبلا اهمزلإو اهغاض ةانب ةللكلا

 5 راكلل دو 5

 ١ !؟|

 هرم 6<



 شيلا نمو انأزرف راض اذ[ قذيبلا|

 يح

 نمو فالأ ةرشع
 دنيو . دنسلا ةوخا هما دنيلاو . ةرففلا وال صفلا باتكلا |
 0 ونيل + تاج ريبصاا. فيما |

ٌ 
 رقمو هير 21 نسجل ولكملاو ءانملاو ترا اردنا

 0 ماشلإو 56 9 برعم يمراف ندملا ندر اجلا |

 يذلا رجانلا رادنبلا * »< زمره م 0 راّجتلا سيئرأ |

 برعم هالغلل عئاضبلا نزخي يذلا وا نداعملا مزلبأ
 29 8 ه2

5 

حاص ”ةأنعم 5 ةيدس ,راغل ا اد نإ ظ
 َر دان 1 2 و رد ب

 »هَ 6 9 ع

 #2 رظنلا ددح هيلأو قدانب ةلعح ءيثلا قدنب

 ور 57 لم ن ةيسو فل اب قدنف برعم قدنبلا ْ

 دوجوأ| ريثك 00 ام لكو قهالجلا هل لاقي

 بانذالا ةريصق ةقارواو ريغص ة 8 ااغوايورواو ماشلا يف |

 ا .ودزم ان راشنملاك ةننسم فرطلا ةداحلكشلا ةيبلف

 ّح ةق كنب ةرحاولا ناجويلتي نان ذا ند لك ةدعاق قو ا

 قلطيو كفايعلا اك ةدعنللا يف ليتبام م مسأ ةقدنبلاو :قدانب ظ

 ةقدنو٠ ”قناعد برا وال انثموا دحاو مرد ىلع ءاعبإ |

 بوث ةقدنبلا 7 ا 53 رك دس ايبق وبأ ا ظ

 هدف دنيلا دالب لا ةيسل ُ دنبلا بهذلاو“ عيفر ناك

 | قدما كاجط ةدورابلا ةيقدنبلا ا تهل دوجاوهو

 اد اوال لاو اب و كراع صاح اا وهو امج ىري يذلا |

 ب ةيناز را نبا يا لغنلا ةوصحلا 7# فيا |

 ظ

 ضل

 ثدلو ىا 1 ارملا تقني لاقي 1 ماع قو ا

 قدنبو هينلا قدنب لوقت ةماشلاو . ةقوزلتو اان ا

 2م + 5 :
 0 رطملام م و كنف ||

 | قئانب كدانبلا - كدنب

 ةرصنعلاب فرعل 8 لضنع دعو سو أ

 ِن سب اهأنعم ة هي نانا

 نعل صضعب يو سانلا كرم دا رو ل 0

 رومص نزَو لع روببلا سومانلا |

 سنب * ردا نو رف انني سني لجرلا َسِنِب

 سيب ىنعمب لجرلا َسسْب آو .رخأت لجرلا |
 سس راف بلا غمص هدا

0 

 | ف
 || 7 و ميا . 7 2 ٍَِ

 ٠ 7 | هذهو اذينبت نشنبو ا شنب شنبي رمالا يف نشب

 نيكلاو ندبلا عساو 9 در شُنبلاو شنيلا * بف ىرتسا
 وادع تاو ايلي

 ” رح ل ظسولا ف < رب غبصالا صني هلأ

 ا
 ريع هر 3

 ةعونصملا ةعاساأ 50 ١ نم لو لأ م لكم 0

3 

 ديب ةئيعم هلكت نعد مم اعل ص نع ميش وهو

 2ع 3 2 _

 افرعيو ةينيتالل اب سولودني برعم هل ٍركرك اسهيلع

 صاقرلاب

 ليوارسلا ةلزنب ةيجنرفالا سبالملا نم نول اطل
 ! 0 رجلا سالملا نم

 ىلخلا هميم هسا نايظنب ايظنش ةأرما - ظنب
 ةباذك

 ةمّلل "يشار : ايو أر ا قكشاةؤو اذ 0

 نطب نم ج لخ 18 1 شو ةيفنملا وقبل

 لاقيو نيحلاك ظاغيف ةفوص يف رصعيف عضار ا 3
 1 مادا لكما اذان وسما

 موجن نم,تابن ةيسرافل اب شنب برعم يحتمل

 نوللا ٌيِنوْنلسا ٌةرهز ةليلظلا نك امالا يف تبني ضرالا

 1 دعا ةيودالا نموهو نيم قئرعم ةحضارا| بسم

 اي ا زكر لا

 ب ااقيو . لصو 5 قلبي هيلا هيشل قلن
2 

 ةقونبم

 ملقا ناكلانوب دب لج ١/ نب * ّيِدَولا نم اذحاو

 أبو 05 اهعنص ةبذكو ا ءىثلأو >0 وسو هع هد كك

 لاخر اهالعا عكف ةنيمإر :ةنينيرفل جلخ نعبقاو
 قنبإو . ةعطق 2 سل اب ةريخو ا-لفسا
 ةنبأ 1 يبا

 ةقينبلاو .قيئانبلا صييتلا َسارزَأ مض اكديز وبا دشنإو

 ا
 قياس 2 ةقيبلا ةقينبلا 7 ا ص وا صيفا

 هلا ل مزكلا ب ةعمزو نيرنلا رخ هانا (قاتزيااكر اما

 ةلكاشلا نم فقوملا طسو فلدخلا

 دل

| 
 ارد

 | ضرا

 ” 1ر2 سرغ لجيل :ىن دو٠ ٠ ىرخأب ةلوصوم يا



 هسوبلا * هيلع يق يل ىاملا هلأ نهود || ا ثالف نااقيو. .2بأ جوب لم يلع ىوق 5 ل ا
 +أيالب جةبيصملاو فيلكو رامدخالاو نامتمالا ةَولبلإو أ ا 1

" 
 يارد رو ليو لي يذب وه لاقُيو ثيثرلا يلابلا |

 ةعضوم فرعن ال ىتح كنع دعي اذا ٍنايلبو نايكبوأ | ||

 اهبحاص ثوك ياو فيلما ديا + ل لب جارأ|

 ىأ توت ىتح 2-5 و تاك الق وربق دنع 7 1 ْ

 نوه زب 2 اوناكم مال توم قح اهف كريو ةرذح اطرف ا |

 مل اذا ةاشمو ايالبلا ىلع اًنابكرَنورَمحت سانلا تا |
 حامرأملا لاق .االب ج روب ىلع مايلطم سك
 ع باصنالا ىَرَتال لزانم ْ

 0 يللا مالو
 0 نأ الأ 7 1 لثم'ئيدصللا فورد >ح نم لي

 اي 0 ربخملا فب يننلاو باحيالل اًيدصت عقب
 ىحن ادرج ناك اوس 4 ااطبا ديفيو يننلاب نم وأ[
 ناك [يغيقح ماهخع يلب ًاقورتم ما لوفنق ديز ءاجامأ ٠

 نوحي ماوحن ايون و 1 17 لوقتف عاقب دي سبل ًاوخأ ا

 أ: نوبتكي مهدل انلسُرو ل ؛ ماوجنو مدرس عمسالاثأ

 إب اولاق عبر 2 ميسفن | ىلع مدهشأو وحن ايربرقل|

 !ةكرسند يلا ونلا ىرجم ريرقتلا عم يفنلا ىرجا .انديشياأ |
 البق ام ن ناكولو تابثالا لع كلذ لكف ىنملاو لب
 ند كدنع يل سيلأ لجرل تلق اذا كلذلو اًنم| ا
 ام نال من لاف اذا ام فالخي نيدلا ةمزاب لب لاففأ |
 تابثالاو يننلا يف ابابق ام بسح ىل نوكي اهدعب||
 تاينحاسيللا ا
 هينا اب ةسقبا 2و عبطلا بيرق هلكشو نوعيزلا مح يفرش عيبا أ
 ساطقالا ةتبانم قدببلا نه بيرق لح 3 7 نأ |

 ةيدنطا| |
 أ ا
 ١
 فلالا ةفوذحم ةيماهغتسالا امو ةراحلا ةآسبلا مب ا
 ا دونبلا تي 25 سانا رعاسلا هل اأق 97 ج برعم لاق نيح كللذلو ةلوصوملا نانو أهيب زل ١ نوجد

 فلآلا طافساو هللا ىوقتب لاق ينيصون اهب هيبال مىضعل | ْ

 خرطنلا نمو مل ةسو ديو لاو 0 رولا وا رارنلا وا هتاوصا ظلغا دوعلا نم 3

 موبلا يف ةغلثملاو . مومب جووسرافرهزملا رانوا نم ظيلغلا
 يف ةوحنو ىبحي نب فسوبو ةفطاعلا لب يف ةغل نب

 ي ن ب
 افدعيو لك كي طزغ ةيينافا عين“ تايب ووو داعبإلا

 يا ةّينايل اطبال اب ورو دوماب برعم ىغرفالا ناجنذابل اب
 تاأرو تشن 4 ةأر و دانب ةر>اولا كنفشللا حان

 قايل اكيءاوطللا وج عدرا كمتلا النبل
 ءيدرلا قطنملا يا نابنبلاب

 عطقي كبس وا نينلّذل اك ةباد كينبلاو كبتبلا

 ةعلبيف نيفصن َلِجَولا
 .ةنعل اًوسلا رثكاو ربفقسا ينبت ةنع تنب حت نب

 ماسلا ة لح الكب ةفدخ تينا ابو ةتلكي اذكب بو
 اي ناب يف تذبل * اب تدلو 6 رما تتبوأ :

 اضاف م هب ىلا عجر آَجَب خب لجرلا جي

 ظ اى غدا يضنأو .اهرخج ند فلان يف ميلا ما

 0 ريغ نسل تب تثيسم معن نبا د مرك لصا

 | رهزو ”يناوجرأ ةنم دونسالا رهزو نير نيف
 || ثبخإو ةرفضلا ىلا وا ضيبا ضيبالا رهزو رفصارمحالا

 كلب بكعم ضيبالا ةللسإو رمحالا مث دوسالا بلا | ىلب
 داصا يا همنب ىلا عجر لاقي لصالا جيلا :ةيلرافلاا

 عفدملا ةوكب ةصاخ لكشلا ةرب دعسم ةّيك هربا
 ةقاطلا اهانعمو ةّكرن ةءادوا |

 ةيسراف لفنرتلا تكتب
 |هايملا نم ةبيرنلا عضاوملا يف تبني تابن ا

 ا ةنم نبلا ةنأ الا نوت زلا قر زيك ةقروَو ةباص ةناصغأو

 اياطعلا خلا الع ”ةيسق و ةءطق م ل 00

 سراف ريبكلا لكلا دنبلا * | تعب ا هن

 دونبلا ريثك" ةالف لاخي ةلي كد انها كلا قعاوصلا
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 082 نا خول عجم راو ٠ اهّذعي نم لوف فارم وهو ريغب ترْيشو ةئادلا|
 | ةليقفويلا رانا لبو اذا ينلجاز كوح "فك ىعما والت طمع نانامانسنو داسيا ظنا |
 ظ ” ركل يرافق رززملا ف دبع ةَرذع ىباو | نع لفاغلا ُلْبألا * ا حدو
 / لابو ثالابؤ .ةونحمإو نمانلا مالب ىتج ةسأب ربظا يا قالا نيسياو هلزييتال يذلا يتحالاوا اًلطمو اغلا |

 ا(ةيلاب ب اهلصإو سايق ربغ لف طيد لا ان البت | تلائم كرف لرع دعا .رومالا ّقادمل ةنطفلا ليلقلا
 0 1 كليم لال: ل]لقيور فل تنرتكاج وب يهاب ايل ا يع فاش فتعلم تاك لت ندر رمل و فاللملا |
 يرسم ا اجلا وبا لااقأ | دنع المل ودا قانلا ا منفطوب 6 ب نص قيال
 لبث ال ةداعسلا تيطعأ تناااذا يوما يلق سا لبا ٌشيعو .بابسالا هذه|
 لئابقلا كليلا اًرزش ترظن نإو - فيما كي م نم ينال هامل عملا اهات
 الاي كلالا ةرنكل انطق ثنلالا ىذغ ن( ل لافيو | تيل ررقف هو :ةلب جردصلا ةمالس ةتيلغ فو لوم
 || تيب ورع وبا لاق .نداال لوق نم هيلا |وف ذح اك ميانها | هلل ايندلا رما يف هلبلا يا ُهَلبلا 41 لهارثكا|
 ”اهوامسسا ارو قبلا ىف 1 ام رثكا هال ايما اللا ةايلبلا # هل ابألا ةكبلا < ةرخالا رما يف سابك مداعإ
 وكي ىزح اذكب ثلا( نولوتيال مما الا باالا هى | ةنازوو ةلاكمز قشر نع شامت ال ةقانلإو بالا ثنو
 لثم ةّيفنم فو ةالاابملا يع ورختا يف وا مالكا لوا يف .ةربرط ةريزم ةعرك يأ هايل اساور مداوةقح امك ظ
 ا كبف لاب نكلو كليبيض كب كا اعل اتينا ةلمخم|

 كاوا ب كلارا رمال اذه يديم عزا لاقي هيشم يف عرسا لجزلا سبأ.

 ْ لوتس و أمهف لصالا وه انهو ةرخانملا يف ةالابملا, صهلبت * عرساو عزفلا نم ادع لجرلا ضل ظ
 | ةالتباو..ةريدخلا ابيملابت هال ايتو. 0 تاس لاخلا هبايث نم جرخ لجرلا |
 0 ةربفخساو ةرددخا هلجا | ةديدغلاو مالكلا ةريثككا ةآراا قيليلاو هللا |
 ْ ىلع يلا. نراضتل يا انام دواي هادم ةريحلا |

 عرذلا لها كن ةالتالاو فرعتس او فلحتسا لوهجلا حسو لاو سم كك ةعسو هازل ةينبلا سس نولب

 ةلدتلا لولبارو .هل احلا رم ريظيا سلا قراخما| قم حتي قلم تلز ال شاسالا تاعجج ترمو ةدئاز
 هناك هلا البلا + لبالا 9-55 او لاط ةاليلبا رةينلب ُِي |

 ةمل راندا ىلع قاش ةنالدئالب فيلكتلاو .يسجلا ليي ظ ناولهبلا فيرحت ناوهلبلا
 ل اقيرشلا|ب ةنحمو ريدملاب ةيغم ةالبلاو :زابنخا ععاولا ناكلاٍر وبلا
 راهز لاق. كورت عقاب اة كاب هلل هلأ | ةيببخأو هبرج (ةيواو) البو اولب اولب يل ا

 مب العف | ام ناسحإلاب هللا ىزح م قل( يئاي) البو ىلإ 11 بونلا ليو. ةنح : ظ

 0 يذلا 00 | | ةقانلإو نت خم لوهجلا لع لد ١ ليو 0 |

 ك1 لا .ةدابع هب ربنخ كسذلا عينصلا ريخ يأ ا ةقانلإو ةقلخا ةيلبن بوقلا ىل 1. هيي تلج
 تفاح ةاكح البلا يا ماطق لم ناكل لعبا دعتم رعزالي تتفلخاو َفلَح هال لما 07 ظ

 نب بالف لاقي لاي مدنلا ليلا ُوَليلا رحال ريا للقااي ةيينن دي الف تيلبا لوقو ظ
 دهب للو تواجخاو او رسل ل البا يا اهمأيو رافساا نمو اه ةقانلاو الب بودلا أو هللا بلو لب |
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 هلب مل

 ا 32 ِ ع - : 7 - : ١
 || تقشنا الوط تقفش اذاف ىلزابل اكن ورق اه جرخت ةلقب 00 ءوهوأ وه نبا ىَردي ال ثيح يا فرصي دقوأ |

 ا كمالل ف برصي اهّرْخآ ىلا اطّوا نم نس نينصنا ىصقأ وهوا رجع لاعا نم ءوا نعل ا ارو عضومو | ظ
 || نعم نم ردصملا ىلع بصن 2 . يف ةكراشملاو ا يذو 3 يذب ٌسانلا تاك ذا كلاك لوقو: . ضرالا| |

 | قش كنيبو يندب قوقشم كيسأ كذب و يدب لاملا هلوق | دعبو معمجج ماما. الب فئاوط مغوكو مه مرفت ديري ن

 |[ * ةملبالا شك اهو ةمبالا قش امستقا لاقيو ةمبالا عم ةدرابلا جيرلاو توصلا ليلا * ضع نع مهضعإأ |

 ريتا لينا ةرايسلا ميلا **م ل يب يسر ]يبا رعاشلا لوق هيلعو ى
 ظ الو خت م يا رجيإور ةعيصأا/ دك نم وعرت لل ةقانلا )ليلي لاش نعااذآ. لم دضاع رك

 ةعبضلا ةّدش نم وغرتال ةقانلا ماليملاو .ُلحْلا اهبّرض | ..غابتإ يلب ٌليلقو ,جابرلا | لب ثبوُنيلو ليفأ |
 000 دي 0 ةليلبلا + نيفص ةعيرش ليلا ظ

 عش لب يف عتنلبلا 1 عنتملاو نمو لونج دلَألا بألا * |
 دفق ىلا وكلما مداح 0 ةنم, هدنع ام كردي ال مدل للا ديدغلاوأ |
 ظ نال ضف عرشلللا ١ "يسيل او حاط ترن داع اركتو وللا

 | نيللإو ةغاغطلا يف ةنود ةناّآلا ماخرل انوش طابا
 ظ نارطتلا مسلبلا اعلا ايدط|نونم الأ

 |نع يع هلبأ ناك ةهلو الب لم لجرلا هلْ 0-2 0 1

 ةلبتو .هلبأ ةف داص ةهلبأو ا ل يو أح أ لجر ياسكلا لا ج كاب فال

 ظ فّسعتو ةلاضلا 55 هللا 0 لب ىنعمب نالف - مْوللا نم ةدنع ام كردي ال هيسذلا وهو هالي

 وم هراوكل افتر .ةلكسم الو ةطضرادح اما درا رع اي ”رصخ لاقي تلا | لِما + ةكسلم يل هو 2
 | ارتا يا ْعَد اممم لعف مسا لب < دب سيلو ليلا سفن | ٠ دبرت ام ىلع كعباتي نيرا كيسا نمل

 | يا اتيز ةلب لوقت د ىلع اًيوصنم ةدعب مسالا عقيوا دسالا لاو .خاّرصلا سوؤواطلإورب دما ادلا لللاو
 |ارورجي هدعب مسالا عقيو كربلا نوعب ٌردصمو ةعدا رولا لبو ل لل ا ٍتهش 1 أب ل قف ةذانلأ تل

 ريتك اق ديرز كرولا تعإديؤاعلي لوقت ةفاضالاب | ال هيسأ هرم ءأ هيلع ]ب ال لاقي مف ةيَلب * ياء اش

 فيات فض كلل نب مللعو كس عرفان اسما ؟ ةقانلا سلبا

 ااماه احاض - را يف تمر ِرَو ل وهرجلا ىلع ف تحلو يق دال |

 | ىلع اماكونحأل هل | ٌرضخأ ا ركل 1 9 ظ
 |اهدعب مسالا عقبو يا د فدارم ثممإو | نم ءايحا مرو وا ةٌعبضلإو كلا راغص بلا + ضمتا||
 |.ديز ةلب لوقث ماهنتسا مسا ةنا ىلع ءادنبالاب اًءوفرم | نم ةرشع ةعبارلا قو رْدَبلا ةليل ةكّلَبلا * ةعبضلا نش |

 | يفو٠ يناثلا ىلع ُبارعإ ثل انلإو لّوالا ىلع ةانب اهحتنو امدلش نم ةايحل مرو وأ ةعب ةعبضلا ةملبلا *يرم اربلا

 | هللا لوقي ةلوق كيسراغلا باتكن م ةدجلا ةروسريسفت نورق ا ةلقبو نيتفشلا ظيلغل ظيلهلا ببال * ةغفلا مووأ |
 | نذلالو عبو تعال ام نيحئاصلا هس دابعل ثيددعا | ةملب ألا لبخلا صرخ ل رت الاع 9 .ٌققابلاك

 | مهعلطا امولَب نم اًرْهُذ رش ةيلخ ل را ال يتلا دس ل الل 1 تس لك صرخ ةملبألاو ةعيئإلاوأ | ظ

 0 يناعملا نب ب ةجراخ نم دور ةرعم تاعتساف ةلع 1 دز وبا لاقو٠ ٍنينصن يا ةملبألا ّقش كنا ظ
 مص 2
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 للا د يلا للا .ةليغ يالي ىحاامو لب كلن نع لا + راها راسو هراط و لير اض

 رطوقو ٠ 1 !امتلالَب دب كلت انو را

 تليصو وا ةنقثوا تيدن يا لوهجملا لع وبك ادب لب

 البا ١ ذغلا لبو :ةغل أبل دوت بادن الالب لب اد

 | < اهج و ىلع 1 و هض رم نوم 2 ب ضب راو 3

 ضرالا يف بهذ لجرلإو هلا هيف ىرج دوعلإو هَلاَض طفرعلارؤتورؤونلا كما كركي يذلا بع ل واواضعلا
 هوثلا للبتو :ةبلغ ةيلعو اجن ةنمو اًمبخو اًداسف ايعإو

 طار لات ذكرنا دال, اقل هضم نمر اف

 ما م نم لباس 0 لب ضرم نقلا "“ أو لازبوحل

 ٌلابلا كتوم كلابلا * لأب ةنتوم لعاف مسالابلا *« لب
 كرت ب ل يا دا انانع كليتالو ريخلاو

 نتبلا قام لاقت كلا نم ليلفلا لول ابلا * ثيخالو
 ف 9 و دنلاو ملا لالي كذا نيش ىا لولا

 رفوف تلو لو نبللاو لابو ناب

 ٍلالّبو .اهو ٌذنو الصب اه ولِص يا اهالي حلا او ضنا |
 .رلا | لاقي محرلا ةلصاردصم مسار كك >1 ١ ىلع َء ءانبلاب ْ

 ا يا هلو هيلو هتاللبو 2 4 1 هو ل 0 سس 00-5 دال كبت الكل الأ

 اندنع كلبتال لاقيو مرلا ةلص يا ٍلالْب قاري وه

 ا "م الو ةلالب هيف ام لا 7 مهاد

 1ك 4 اد ىلع انالف تيوط 3ع و ةودنلا ةلالجبلاو ْ

 ديفو وو ع لاو ةداسالا نم هيف أم ىلع ةئلمحا

 فلا 0 اك لبر دصم لكل 2 هولا 18

 نيكل قونح نم 00 5 فلاب عني يذلا وا مولظلا 0

 لاقيو : حابملاو ةانملا ليلاو ”لدجمل ةلالو لوطا
 7 م حابمو لالح سا ليو لِح وهأ

 ابدأ ال مزمز كبس بلع املا كي ا سأبب اًبعلا لوق

 دافش ليقو كلابم كيسا لبو َلِح براشل يف تو لعل

 1 اانا رك لب يسد وهو: ”عابنا وه لبقو
 ةيهاد هنأ - لبق اي .لالبأ ج ةيفانا

 ليز يك رس | ءانق لثم يىدنه اثق كلا يفاودلا

 مد هيسأ 5 مول موقلا فرصنأو ةىدنلا لَلبلِإو

 57 9 رار

 أ نم برضو ةنآلب شو ماحلا يف نيس ضيا دكا
 ا ||ىهو 5 هيلع تغلي بارصا رعش 4 هيلع تبني ؛ كلئاش تابنلا | ت

 ش ظ رالبلا 5 ةشوشد ةماعلا نومتتالاب ب طال ع يذلا

 |[ وخرفو ليا ةدهاو هو هللا + 7 ال

 ظ
 ا
| 

 ظ
 ظ
1 

 7-0 ملط ص

 ايلا زا ا جيرو .ظر 53 7 ل

 ةللا تّكسلا نبا لاق لب الو, لرب امن أب لف الف
 طوقو .ردخملاو 10 ا لالبتسالاو حرتلا نم
 0 ل كلا ظفر اننى ةلبالو هله /اجاج ا انا
 ظ ل ةلبلاو .ةماعلا مالكن موهو ديف ةويحال يل.

 عضاوم ىلع ةعوقو وأ ةئحاصفو ناسللا نايرجو قزرلاو
 0 ٌنودلا للبلاو ةتسالسو طنملا 00 ب رع فورا

 . ولكل ةيقبو بطلا لالتبا 20 لولإو فاعلا

 اأو .هلَسَع د ا اد بابغلا ةارط هللا

 ا و 000 3

 17 بيرد "وأ بسلام ل نم هيف ام ىلع ةئلمتحا
 ظ رمال ل

 ظ موب ىلع رشي ينبانيوَط
 رش يف 26 نم ٌريخ كلذو

 زجارلا لاق لآل هللا عجو
 ةتيجاد قفاوم رببحاصو

 هت ةيوط هيسفن لآلب ل

 وطول كلا ىل' كل وأ قلك ل اف ل ها كرنب
 ”مونلا فرصنإو هلل لع ةيواطك هنأ وأبو هل وب يلع

 ا

 ٠
 ا
 ا
 ا
 ا

 يذبو 0 يوب وه د مآ مونلا فرصناك مب : ىلع

 ْ . ةعضوم دعي ال يح ديم كلا ب , يذبو 58

 نآبلو لب يذبو ناّئلبو كا 0 يذب وه لابو

 نايلي يذو' د "ناله ي يذب ا رنآشو رنآدو



 أد
 للب 89

 اقافلبا ثمرفلا قلبإو .اًديدش اف وا ةلكوقلا ُبايلا ا
 رم حنو ىيرطلا َقناباو قلبا راص اقلب قالباوأ ا
 ريغ قيحلإو طاطسقلاو ضايبو داوس ىنلبلا < مريغأ |
 هيضن فاق ن 4 ايروكا راك ديدغلا| | 1

 ه[لبلا * قلطلاب ماعلا اهيمست جاجرل اكاهتكرو امأ |
 نع ميانكاةماعلا قالب ةعانلانتعلاو ىلا 2

 * ٌضايبو داوس ةقللا »< داسيتنالا مدعو ةحاقولا| |
 ىإ ةيلإ هب ,وتسملا ضرالا ول ةزافما ةةؤأبلاو قوبل |

 ا تينت ال ةعقبلا وا ىاخّتلا آلا تينت ال يلا |

 او. قيال |
 ب ةراع اسمو نحل نكاسم نم 0 |

 مضعل ف" هن كى البلا نبأ طف :تنويتوف لاقف قلل | ١

 لوفي ظنف ةلحاو ش ف هو ةمارأ

 لقاعف منال :رايدلا نمل

 قوف تكول ويباع عضو اال ةقولبلا

 رطبا اج ريع ككارغ ْ هل سا مَ
 كلذ عم ناكو لخلا قي ناك 7شسوفو اما 4

 مديو قل هيسرجي او انف لل هب برص ىتح باع

 يذلا ىّلبألا * هناسحا عم ذب . يذلا تي باص ا

 م ىثالأو نب :ذزنل ١ ىلا ل ا ٌ ظ

 ال ام يا َقوقَملا ىلبالا بّلَط ملانما نمو .ةولب ج كم| | ْ
 قلبالا وا لماحما قوقنلاو ا قلبالا نال نكيأ |
 ىعب 00 ند 0 ملا قشنو ال مصل ا قونعلا| |

 وس هيف

 رعافلا لوق ةنمو قش
 اًيلفىوتملا َقلبالبلط 0

 رق ةولالا ضييرخإ| دج

 0 لاب هيدا قب لا زسللوو امو ىلبالوأ
 نيقو هوبا هاني .ليق دوسو ضب رةراجخ نم يم أ :

 هلوق ليادب 2 اود لوالإو نايلسأ |
 اًنيصح انصح ايداع ىل ىنب

 كيش ظ

 2 1 مج 0/2 ا ناكوأ | :

 ظ
8 

 [الولب دبو حو لازهلا دعب هل اح تنسخ الطوال الوأبو

 أ|اوّليو هكر مهيار كليو 82 هاذا كلكم هب ثلا
 0 د الخ 00

 درام در تل اقف امنع ةيرعف اجمد 7 ءابزل اب

 لاو ى بالا قلبا اثم رو بهذف قلبالاو زعو

 ءاط وا طقلبلا طوقلبلا « ريصقلا طقلبلا

 |مصلاو عما ببركلا حلب * هنقا دلبلا مَن

 | يلاخنإو اهبف <يثال يتلا رفنلا ضرالا الا ** داضا
 | نيمل ا[ دمدحا ةبؤ: عقال ج اهريغو ةيويلاا قو

 أ ةيل انلا هآرالا انضبا متلو جفالي رايدلا 0

 | مامصلا يفو متْلَبردصمو عَتلبلا ةعفلبلا * ريخ لي

 انيبتنا تلق اما ن ناكن اف اع ناكاذا عناب لرتم لاقي
 اسس لا مس اع يفاصلا وقليل < سلم رتعقلب ىلا

 | عقنلصل 1 عب خللا 5 لصنلا يفاص بسا ينل

 || مَقلَص لاقيو رفق اخ يا دَقْنلب مقنلَص راكم لاقي
 نودلا نودب مقلب

 رخال قفلب
 ظ ثرح 2 و نيد وب نيك

 | قادشالا تاوضا كلبلا + هكبل اكلي ةكليي ُهَكَلب
 | بّوعمو دنجلا نم ةعامجو علولا نم عباصالا اهنكرحاذا

 + تاكلب عامان جونلا انعمو ةيكرتلاب كللب
 لا فا كلبة كون كرت للملا لذ :ر يثابكلبلا

 يثابكمو يناكب لوفن ةماعلاو ةءاجلا سار

 ةيماع ةّيكرت عقوتلل لعل وا كلشلل ابر ىنعب كلب
 |ءانل اب ةرافلا سوماقلا يفو ةمظعلا ةرانلا ةنكبلا

 ظ كر

 الالبو ا ْ 0 لبو“ هاذ و 18 4 َ

 أ [ د تلح

 ظ 0 0 هذي 59 ةلسلاب اهو

 اب ليبي كضرم نه لبو هقأءو كب ينم ًالولبو كالو
 تاع ا ع سس ١

 ْ ءينلابو ضرالا يف بهذا نالف لبو ةقلعو هب ينم
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 ةءاربل اب ىسْنو مالكلا ةغالب اهدخا نيينعم ىلع يئاعملا|
 لالا ىضتنمل مالكلا ةقباطم فو اضبا ةحاصنلإو نايبلاو |

 م و ا رفانتلا نم ةتمالس شو هنحاصف عمأ

 ا 1 ىلع هال لصسدقتي ةكلم يش ٍشو لكما ةغالب امهيناثوأ|

 ناييلاو يفاعملا لع ىلع لطي ةغالبلا لعو ٠ . غيلب مالك ظ
 تاياشولا تاغالبلا * ضيا عيدبلا ن 7 ىّأطي دقوأ
 عج ةّلاكتاياش ولا كيسا تاغالبلا لها | ع

 هيقاح عم هلأ غلو 3 ٌقمحأو غيلتلا غل 5 +« ةغالب ظ

 الأ اليوغا لوقلو . قيحم كلا هنن ةبايعاوا 4 انتداب |

 ةوقيوا ا او كب 9 هينا اهيا اممسو ليال ع ا

 غلبي اهب فان غل 5 غلب سلا زكا ةبمعلال اربخ عن نم |

 ا 0 31 ايم 0000 َقياأ|

 غلبب 00 را ا ف ا 2 د هيلا هيلا ظ

 لا 00 7 لاعبا كير كو هتقاح - 1 ْ

 5 0 يأ نشيعلا قب ه4 خب ف هاا 1 حا ظ

 ةغئاع لوق ةنمو ةيهادلا َنْيِعليلا * ةغلب آلا ام لاقي[
 دقو غلبم لكاتم تغلب تدارا نيكل انكم
 * نييك ايلا ىلع وا كيك نونلا ىلع ةبارعا كسريأ
 56 يا اغبلب يظل لافي ميصخا | غيلبلا |

 ذأ غلاب 9 3 أدانت اني هيف غل ايلا غلب الاخ وريم هك

 1 ةغلبتلاو غلبتلاو ٠ 0 وعفملا هي حوصم وه و كييف ْ

 نم عون ليلو ١ خلات ج بركلا ىلا ةاشرلا هب لص 2

 ءيشل ذِي نا يف ةيبرعلا لها دنع ةغل ابلاو .ةغلابملا|

 اهدخا نابرض يفو عقاولا هيام ىلع ديزي فصو

 4 هثرابعل علمت

 رهو لا و هاهو قا وقلب قاتلا
 راسقأ ةثلث ليثو فصولاب ةغ ا املا ىناثلاو كلذ ظ

 ةنض ىف زعاملا "لونك اكمنم "ناك ا لل خلا

 ِسَرفأ
 ةجمنو روم نيب ادع ىداعف

 0 ءأمب 6 0

 لاا

 ايلا 5 اان اك

 رخآلا لونك ةداعال ًالثع انكم
 انيف ماد ام انفيض م رك .

 الا عج ةمايكلا ةعبتت ١

 لؤفك ةداءالو ًالفعال اكمع نكي مل ناو قارغا يف

 رخل

 نا ىتح كرشلا لها َتنَحَأو
 ىلع ل يت ١ فلا ك كفاخن ْ

 ,ةبراقم لعف هيلع لذدي ملام لوبقم ريغ انهو ولع يؤ

 طرش ةاداوا“2 لانة مولود يضب ب اهتيز داكي وحن | <مإ

 رعاشلا لونك

 2 <جزولف يف قوش تبذو
 بني مل مئتانلا ةاقم كس

 2 لوقك ةءالخلاو لالا فرخ ف عقواوأ 0

 ادب 3 ردبلا لت يل هىأر نم

 ادغ افادرا 15 لت 7 مويلا لخذدن

 .كلذوخنو هيغل وأ لاول ل يذوملاو لصوملا أملا

 اه ريع و د وتنلا ند عوبجتلاو ةتياهع و ءينلا 2 غأبلاو

 ملابم جاي اع اذه وا

 1 نك تنريوع ” اهدحاو ا للا علا 5

 00 ةعبرالا 2 0 طاذ 5

 ةينان وهل أ ا 1ك رعم ا ةيقب فال ينل ضل ١ نع
 ا

 ءجازم ىلع ببلاغ يلا ةَِعْلَب لجرو باهتلا اهانعمو
 7 : مرغلبلا

 اب لجرلا لأ 0
1 

 اااجالا لي دلاو عسا اقوا قف

 ةتلغاو اًديدش اف وا هلك ةمقف

 .ريمت اقلب ىلبي لجرلا َقاَبو.اهضتقا ةيراجإو ٌدض

 |نضايبو ذاوس ةبف ناكني قلمي قلبو قلبي +يثلا قلبو
 ةليسلا نيبلا ىلب * هيَدَُغ ىلا هيت 9 ل نرش

 لضم درلا ةيابم ةيكر لاي جاس نم تييباوتب اهحلصا
 قلبا راص هيو كاو افي َدَلَو لمغل  ىلباو .قيلبتلاب

 قات .دللتو خيا اد" 0 هض+ بالا + |نالفو | ناك نا



 م

 رحت نيب ةعول بلا * اهعلب ةقلل | علتباو .تارفلإو ةلجدإ |!

 تحت ةانق وا حنو رطملا ة[م اهيف يرجي سارلا ةقيضأ|
 جرانفالاو خولا ا اهيف يرحي رادلا طسو يف ضرالا
 ةعأب ةدحاولا اهبقثو امم ةزكبلا رم ليلا * عيلاَوَ
 ريغ ةفرغم علب دعشو لوكا لَجَرلا اضِيأ' عليل

 ىَرَجلا 2 ٍنايوتسم 0 رطو فلل لزتم يفرصتمإ|

 رخلا لب ةلاك اعل اب ىمي :يضم رخآلاو ةؤخ اهدحا

 يضم رليلل ونسو رَخلا نوناكن 0 زيا ةئولطو ا
 وتو . علب ج ولا بنت ةعّلبلا *< تا نإ

 * عيلالب ج ةعولاابلا عر 2 * لوكألا
 عيل 3 * ةعساو يا 0 ر دقو . علبلا رينكلا ١ وألا

 . لوكألا لجرلا عل الا * تان د بدرض

 يا 90 لجرلا عّلبملاو .قّلحلا علك

 ْ ةملا لا شمل ما
 بت سيلا ابانأ لانج بحمل قتيلا

 بيجاعالاب
 * ةليقثلا ريل ا ةيخرتلا ةيضتلا ةقانلا يل

 هلا ةأرا1 نتوعَلَلاَو سوكأبلا
 ةسفن جْرالا وا بكا فوج صأبلا 3مل

 يعلي ور رك ىتعالب ةنكما لافي

 عل ند ترص وهو قعلبلا قةملَو رابعا ميقلا

 قنعلا ليوط يلام رئاط مدلل
 ديدشلا لوكألا م 0 2 امعلتبا ةهئلل 5 ١

 ملا ونب اهاصإو ةليبق مْلَبو ةلئاز ميلو رامأملل علبلا
 نب ا ا ل رثر 6 ل

 2س

 فرحالاب مك ٌصاخع كل نيَيلا قبو ربعلا

 0 ةيرلا دهو قال م ىرجت م ا او.ةيرفلا

 | لهطو راغا هلع فا يذلا ضايلاو ُبلا مولا ميا نيتفارلا كنعلبا دق لاقف يتير لب يرق ٍْ

 غلب

 مثلا يف نوكب ضرالا يف لخاد
 لاو

 ١ ب كا لب
 0 ل راج ركب اذان ىداقلا رون يلو
 [.تادتشا ةلعلإو داج قلب ةويشلإو كردأ الغلا ةَلْبَو
 | غلب لجرلا ص . ديج لودجلا ىلع لجرلا علو
 ظ هيسرف نأن ل 0 35 سرانلا 3 »« اكيلب ناك ةغالب

 ظ ةبس لابو: لير تالا لبر او ا عب
 | ةعالواووا كفك لوديف دهنجا اًعالب وعل اتقؤفالا

 هلا كت لولا تاتش ا 0 2 كا انك

 قلاب مالغ لاقي كردملا غلابلا * َّ ىح عولبلا
 نانا هنروظلا لات" ب دم ياةغل ابو غل اب ةيراجو

 ون اهلصإو ةليبق 3 2

 | مسالا ضيا عال 0 اب كاين ١ د م 39 0 0 دوجأ يجمصالا لاق ناع 0 7 دوجأ ىت ل

 1 ةكمألا ند ةعساولا ىب دعالب |١ 27 كالا ضرَنلا باع

 ًط ساي 0 ع ذل ده غالبا ى وذ - ٠ ىنعملا ةقانلا لكلا 2 هي ةعطق بيلا 2

 هكا غالبلا قرم زدضللا ذيل لجرلاو از: لراذلا ةبطعلا واكل وا هير

 لاوقالا تافنص 00 لكاذا الا اعل اب ريصيال
 غولبلا ل ؟ناف ةديمحلا قالخالاو فراعملاو ل اهفالاد
 |. لاصخ عبراب , نوكب ل اكلا غولبو هدحو ناب نوكي كي

 |هاغلابلا مرام دامو كا يق
 | نعو ةغلابلا انلكأ نولوقي ةنيدملا لها ةغل ا
 ظ ةنمو ةيافكلا غالبا * اه :ايدةفك زافلاي ابلضا ةديغأىا
 ظ لوقو ةيانك يا نب دباع وفل محلا 1 انهيف نا ثيدتملا

 تعفر ةعفار 5 ثيدكحلا فو غيابتلاو غال ا

 نأ ننسلإو نارنلا:نم مَ ام يا لبق البلا نم انيلع

 || هك ناكل ابل 3

 ظ 000 ادا 0 . مَلاِب نمم غيلبتل
 أ ةحاصنلا ةغالبلا * وريمض نك هترامعب غابب عصفلا عيلبلا |
 ةيرالاو ةحاضنلا قع صعبا ةخالبلا ياكل لقا دعو
 راكتملاو مالكلاو درنملا اهب ع + ةحاضنلا ناك

 ةغالبلاو يصف لجرو عصف رالكو ةعصف : لكل انيف
 | لجرو خباب مك طنق ٍلكمللاو مالكلا اهب فصوي
 لها دنع يرطب ةغالبلاو 3 ب ةلكأ لكلا 4 خيا



2 
 ا وة 7-5 يش هدنع عد هين ١

 ”هغارأ هل اولا يف ةبلط < «يثلاو صّربت الذولا ضل

 ال .عجأ | مي أم ثعَر َضرالا لبالاع# هدارإو

 || كذو بره ومنا + َجَرَخ هبأيث نمو بهذ ءاصخابا

 ناش ىصنلب ج نئاط صولا + صأ لب يف

 صوصأبلاو ىثنالا وأ صوص ب عمصأو دحاولل ىصتلبلا

 كنال ةدئاز نونلا هيوهيع لاقو .سكعلاب وا ركذلا
 ةصابلا * ”ءاط ىصلب نبا * صوصل هلأ دحأ اولل لوق

 دّرصل اكرام ىصابلا * صير وبا صْوُلبلاو صلبا
 ايا يت ةءاملاو ويضل فا اعلم تامل كلوا
 ةاصتلبلاو ع ج ةلقب ةا دئابلا * يصاب ج صيصل

 الب ج ضيبلا رضخا رئاط اًضيا

 يثلا بلطي ىل صبي نالف لاقي - قصاب
 نيانلا نم بّرقيو ركم 2 يفطلو ةانخ يف

 صلب 5 برهو ف لورا عل

 طلب »< طالبلاب اهضرف, اظلم ابظام سانا كل
 اهبرض ةذإو طالبل اب اهشرف ضرالاو يثملا يف ايعا بالفأ
 فوط رجل ١ هي ةّتونلاو ةعجوب اًبرخ و هتنايتت فرط
 نير . جيرلا ةرياسم لواحي انام
 لع لدرا طابأو هلام بهذو رقتفإو ضرالاب قصا

 4 اًنالقوب ادرطأب نمرانفشلباو فلو هت ناد ١
 يضل 0 عد م موفلا صللإو مِرَب قح لاو للا يف هيلعأ

 اخ قروتلا طل الو اطالب باصا ضرار |
 0-2 كون وف ا ة دهتجا ماسلاو فويسلاب

 را مولزان نالف نب او 00 رف يا *يظلا|
 ةلفرلا طاع ف ولا رو يي

 د

 5 ةراجج | افص 5 ةاسلملا 3 4ِ وتسلم ض رالا طالبا ا دعب

 : يلا
 ةؤاعزو ةسل#و ةرصق يا كلملا طآلب ةنمو رجال ابو

 هااهج .و ض ا طالب و زاجملا ىلع هطالب لها يا لا

 *ةيوتسملاَنوُضَرأْلا طيبا * اهتم بلص ىهتنموا
 طبل اب ةطرخ بلاقي ظل طاذلاو طأبلا

١١ 

 زب ةراجحاب تشرف ضرأ لك اهريغورأدلا ِف شرفت

 ) 1 هنمو٠ 700 نم 0-2 000 نم لا

 + ةيماع يف وأ ءاذبالإو ةكرحلا رينك يا طاب وا طلب دلو
 شو ةتلاب م1 رصف تالا

 ' للا ردا لوفي ةطلبل اما لا سافلا مس

 هما هرد نب ورع ىلع تاز

 ل ام َنسح ايو ٍراجام م كاي

 5 ارهدلا وأ ةهربلا ىنعب يف

 ل أ د ةطانماا ماد ةواح تارا وإ !ديتنسب
 نسحو قاس ظاغل عفانملا ريثك ارينك شيعي رظنملا لج

 انا م 0 كلكؤيو ورششب عبدي 5 هتناتمو هبشخ

 الاملاب ىس و. ةط 3 ةد>اولا يدق ورنا يدزوو كبش

 داونلا نهب رو عيسعلاب قارعلا قو ماّدلاب

 دو اصنع سو لظو أب رت ةنس ُّط للا رج ليقو اه

 تا وا نايدنسل اب ط رلبلا نم هرثل ا ريدتسملا

 دوجولا ريثكر جت * ينيلفلا طو ا 3 وللاب ةليطتسملاو

 ُّط 00 نيلفلا يد سل د

 9 ّئز ورم ثلا ُّط يلقب صخعلا ذَد لذ 5 ةنم 0 ث ئصخعل

 ١ :ةجنلاو 0

 ]دنالا يف

 تمس

 ا شو غبصلا ةدودب ةهيبشلا ةريعصلا تارشلا 4 ةنم ينخ

 |.ءاننسكل اب فورعملا قبلكم 1 ةو.قابلاز زمرقل اب ةامملا

 0 * دم ءابدنطاك هن ةقرو تا

 | يداوقاو يرحب 1 عطقنا لاهيو . لاعتلا
 طظنر] ب ىف ظنلبلا * يربط وأ

 | يا جتلبتف «يثلا طلو .ىتعمو ةنز حدلبك معلا
 | جالس اليش ل 8 السا عابتا | .طكاملا ا 3 رد ةيط رف رق | ىف

 ا ا
 | ليهست لجال ركسعلا عم ريسب نم يللا. جطلب

 ةيضلا ُِ كل ارتالا حالطصا ىلع ميجا ةداي

5 
 هاد اخ هيف داق مب * هفوج ىلا هموتلح نر

 نير جل أ جنرعلا لوقلو ٠ هسلا سة <«يثلا ةعلبأو

 رضع كلف يرمضرلا لاق. ةيلبإا م .رادنم ينامأ يل طلاب

 ا اطزنا يا ةدعكلا ىلا اهبذج اعل اهل مقل



 يمعالا نو 0-5 ا 7 هامل ظ
 الع ةارفو لاغول دوو وقل نم برطضا/ل ا
 0 يسال

 روبل اب اًيبشوا ارو رفا 1
 روابلاو فحل كلم وظاو عاجلا 3" ٠

 نسحاوهو جاجزلا نم فص و أر فوج رؤولبلا اورْولبلاو ا

 كافصو افاق ؛ اهراكأو اءاتجأو 25 اهدشأو وقابل

 هوان لاب لوك ملكا ركام غب لكلا هب برشا!
 * توقايلا هبشيف توقايلا نإولاب روأبلا غبصي دق 5
 هب عصرملا وا رولبلا نم عودصملا يدلل |

 ' ليوط ريك ثئاط ةيقيرفا ةغلب دِسَرآلَبلا - جرلب
 ةييقتسم راقنمل

 ريصنلا ٌرِابلا * هلق و هذخا ةنم هزلتبا -رلب |

 افصل ةزيوحرأل م بلغتلاق ةفينخلا وا ةبخشلا وأ ماو | ْ
 ريلبإلا * دبا ”تانإو لب ةأرما نافرح الا لعف ىلعأ ا
 حس ىلع ليلا ةفلخم فنيفكدوسا نييط زّيلَبإلا نيطوأ

 ا

 ا 7 :

 ٠ ترك 3 ضخ 0 2 نضر 8

 ديدعلا له رلفلا ىَرْكْلا + وعل ابا نيط لوم مماقلل |

 هاب ردصم وأ ذخالا ف 10

 ْ كال

 هه 8

 لاوس تا حكرا
 ايفكهبالو هدحشب ”ريخ ةسلقلو ات سعي 0 ةهحر ندو

 رجازلا لاف ا سيكس الفوب رق تا" ف شاب
 6-5 قير فرع له حاص ا

 كلبا

 نزحو نفك

| 

| 

| 
 ا

 البو ةفرعأ م
 سآلَبلا + مضل ةَّدش نرم خت مل ةقانلا تسابأو

 هل افهم 3 2 ةبادلا ربظ 7 عضو ةعذرب وأ 6 ٠

 يرانا ذو 5 برعم اطاس لؤي بيسان جد

 5 لرشبلا قل 00 ١ كينارأ ماعد نمو 92 2

 رود يلا اعف ع حوسع نرم رابك رئارغ

 الذ: لانس لسمو اركض سلا ١
 راكي نيل اكرقو ٌرشو البا هدنع وا هدنعريخ

 ب

 ا

 ناي لاب نتا يامل ويقل كالا

 رد ديس يشل نس اقالة نحارغو نطلق خواتيم

 ا

 ةضنلاوا بهذلا ةقاق - 8

 5 ف ىلا 1 اال 5
 قش ةد>اولا 26 لوك ا سدعلا يف

 ناسأبلا * سفن يف ام ىلع فكلما قفل نجل
 لافب لل *«سأبلا 2 سألْبلا كل لول كف

 لحس يلب ميش هسا 2 :- امو ثقذناام

1 

 رخو نيك قع سلبا نموه ليق ناطيشلل سنج
0 َ 

 ٌفذاق دلخو ةينانو : ٍ سيلفا ف برعم نأ يذنعو

 . ةسل ابأو سيل اب ج ليزازع ةمسا ناكو لبق بربع وأ

 0 لا مم نت ولوبوا

 9 كا 5

 ةكيأبلاو 3كسْأبلا * يوسراف فاطخملا كسلا
 ةلدايصلا 4 ل ابقرافي "لف اعدأ# :[ هع تي تين

 يذخ يع ةنومسل تادرنملا باعجاو ولا كلاب

 * ةهيجو هركو عرف نع تكس لجرلا مس

 ملا #١ مراسربلا رم اسلبلا د مسلم ىنعمب

 ”ارااب ايو

 نيل ابرجت نم جرخي ير هلئاس يي ا مسابلاو . ياللا
 ناسآبلا ةرجت نيس 9 لوجو

 اةييشي رخآ حو لوك اع ا ا ىشللا
 | يف لمتسي رهزلا ضيبا رت ناسآبلا * ةنسلب ةلحاولا

 داود

 ةغمد.ه وأم وهو تاحارملا هب 70 خت

 1ثيخ ناو ىدغلا ليوط ةامزت الك وسلبلا بشل
 || كلامب فّرعيو اًديدش اعالتبا كمسلا علتبي نيقاسلاو

 نيزحلا
 ةدنع ْعَدَي لو ةنم هلام ذخا صلب ةصأيب صب

 |ةةروفحم هل[ ةغاضلا ةكبع صلبلإو . ع
 »عاب مكشب 0

 انا لاك



 دلي وهف كيرحت ةطشنبال ناكزاكلاو لدا نظفوأ
 برضو يي لو لو هيغلا 4 لجرلا َدَلب * دلي أو ظ

 دل "قيسا م نضر ودإ مل ب جا أو ضرالا هسفنب

 ايا ةدلبإو ةديلب مجاود تراصو ضرال اب وفصل مولا |
 لجرلا دلو ةيصملاو تفوينلاب ةللاب هيل ايوا ةمنلإ
 لانعرف مص لما تاير لش صل
 اىلآ 2 تكا فيلتو اري 530 احل |

 للبي اولزن موقلإو روغلا دلب ىلع است مالو ضرالا ظ
 0 و ككلَصَو دب هادنلبا لع .دحاوب امأ

 ذي مم 00 ٌْ

 قير اةمطملا لئلا لوبن اح نإ رك عماش
 | لوق هيلعو طبخي ل وا اهنم طقخا ةعساولا ضرالا |
 .دالب جويف نانساال يأ. اذني كاف 'ينْرْلا كرت رعاشلا |

 | ىدع لاق حلب ج رثالاو ةداردلا اكان نا ش6

 [ق عاقرلا نبأ

 اهدانعاف اًمهوتنايدلا 0 ظ
 اه دان ىلبلا لهث ام دعب قيل |

 يفروس تاذ تيك نافل سا اج ل
 الا معا داوراذلاو ةربقلاو ديقلا اضيا دليلا «كيسلل |
 5 ٌضرالاو ٌردصلاو ديل هه داوم لك
 صاصر نم مهو رمثل !لزانم نم لزنمو ديلا ظ

 - 2 04 هك

 أ رشا 5 ٍنيبجاما ني 5 ةواقنو املا حالملا اهب سيف ١

 رماها الل ناكل لحم انهطسو واناطوح انوا
 ةءاراكلا دلل ل اما دالاو .دلبلا م 00 كن ف ا

 قل هد ها رمسقلا 3 داب م 5 مارح / دلبلاو |

 اف ةوكلا أو ةرصب .ل| ةينئنلا ظنلب ,ناداباو 0 ر وارق ل ظ

 0 ةرصبل اكابنم صصخل ِِ را يأ دللا نم م ةعطقلا ةَدْلْلا |

 ل و ٌمدصلاو 2 ماغلا نم ىقشمدو قأب كان

 ةمرلا وذ

 ةدلب قرف هلع اق هلع[

 نع
! 

 آم ةواقن اضيا ةدلبلاو .:ضرالا لعاهردص.تنلا كسا

18 
| 

 | ةح حم لم
 0 ١

 اين 00 -- : 7 5
 | رخل | ةرغلو هيف دقوب لو ضرالا نم رمي مل امو ءيثلا

 ماعنلا نيب اهب بكوكأل ةامملا نم ةعقرو نيبجاحلا ندب
 .ةدالنل اب لزنف َلَدَع اهرورهنل | اطزني مانا دعسو

 اذا رباع هزيم ص الأ نم طق لكو ةكم ةدلبلاو
 ا يجامكا نيب ةجرتلا و يللا ةدك 18 .تانالاو ةرماغ

 أه َدْتلَلا * ءاّمملا لصا دل * تكره هجولا ةدّلبو

 ظ مالكن مر وهو همدارفا ئدودو ةالرتلا لوبا ا# نديرعلا
 ميظعلا دابا *< ةماعلا

 اع وح تاضن رعاشلا 5 اق. 5 ضو ادلبلاو.2 جلا

 ةحادلبا هل داب ماو ىذا

 0 داموم ناب دل و

 ناِْلَعْلخما ةالعب زواج
 ها او

 زيف ىو 22و ةريرالا هسفنب برض لجرلا دأب
 حدنابإإو .ةدعلا زج لو دعو لوزا 1 و #2 ةدعلا

 ةندابلا حدب 4 ع مدهنأ َّض وأ ئ عسنا اح !ناكلا

 001 دو ليق 0 000

 ْ نحل هبراقا ىل ع 2 رحم لاقفز دش ُْق لقا بصخ

 ُْ انوق هيلع نتا

 دا تم
 داو جدابو .نز# لغم بهذف 5 موق دأب ل

 هم ةكك

 9 00 وأ ةكم لبق م

 5 ننهنأو نييبسا

 - 1 2و 0
 مشل

 2 82 3 ةيوحك

 || 09-20 م

 ٌريصتلا حدنلبلا الك هلم
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 يك هدب دلرباذأ
 ضر آب ىوتسا ضوخلإو عن[ كدنلبا ت2 كذلت

 | ايلا تكتبش يرق وأ تلح لكرلا وأ
 م 25 د« ىلا 0 ليفنلا ديلبلا ةمادأبلإو

 ظ هةر 2 لصتا | و موتلحلا وا اردصلا نيمو مانيلا

 | تغب ل ا. ولا هيدا م بيوصل وأ ٌيرملا

 خولا سانلا نمو ليفنلا ماعطلا نم مليا.”
 زجارلا لاق مادلبلا مدئابلا *«رذقلا

 انا 5 تاوصالا ا لياق

 ل

 ا ا ال 000 .ل » أ
 7 تاناوو لاسم ب 2-5 ةثاك عن ا

 | مدرز.٠ ةءاهاوه ةب دره ا

 ظ رولبلا رذآلبلا -رذلم



 انداح لاجرلا ظطسو الزرق لو
 اعبلتت الوقب لاق وأ ى 1 اذا |

 نحل هذ اعيابلا + عيد ا قداح عتنلبلاو متبل ْ ]

 0 سلا ة عل .تاناو ع ل + + اي 0 سي اوقف ةرظ ||

 ةذاعتلبلا علما * 0 هلا للا موتْبلا + ةرافكألا |
 ْن اكلنا لسماع وعلو نايل 7 0 1 8 1

 0 ها 1 2 2 ل

 اع قلك ثيلبلا - ثلب

 ”مئالم يأ ثني ل ثيمد 2 يس : لاني 3

 8 ةظطفشللو أ ةعقن ديلا هايملا قئالبلا

 7 دحأ لا ضر ا |

 لب هبصلا كك
 ع

 0 2 لب 3

 برد م ٍتيباع

 ا بابلا م ص قرشإو ءاضا اجولب
 *حرفو جبار اد اجب ع كحل

 هبسأ هج ف : د وأ ءيخلا نالف و 4 عمي م ها

 بخ ناللف بنو. عفت ار تاما انك
 كلا بلباو .ربظ رمالاو شهوأ

 ١ والاول ند تاسنلا عما .اوبقنلا 0

 ل داع هب كضلا ةجبلاو ةجبلا]|
 .٠ ا ل اذا 3 0-5 نيا ةوأنن ةجل صا أ

7 
 ع
 فالخ 006 2 سل 3 ةيضملاو نيبو حاولا 2

 قلطلا لجرال اول اق مث نيبجاعلا طادخلا يا نررقأآلا

 ريعتسا 3 نرقأ 5 جب فورعملاو مركلا ٍي 5 ْ

 م لاقي ىالطالا ىلع جتا
 جا لجرو ا

 .خ لطابلاو با و ب 7 ١41لاقب

 تارم ثالث خوبطملا 1-2 أ كضالا يق

 1 0-5 31 3 نم هم و بصع 28 اذ راطي رار

 |اًوُل 00 2 سَ ىلع ل 3

 1 5 كم ل اضورل تشاو ماعلا لاق زو

 ايعالجرلا حب 1 ام رافي في مل ةترافخ ؛ تدقتو بهذ هاما

 كلا
 10 ةقرشم كيسأ هجولأ

 ِق - برع

 تال

 2 نحال نيب ةجرالا حل او ٠ هجوأ الط

 ٌ +« ةيسرافل ١ 1 ب برعم هي هي 2 دوط ةنشدلا

 0ع ر

 6 قوتي مح

| 

 اس 3 ا

 كلب

 ايعا لجرلا علبتو .اًمحلب هيلع امراص لفل ا هبأو .زبعو

 بأ |« يش تبت ال ضرالا جلابلا *ادحاجت احلابتو .زجتو

 كاب اك شر | قرات 4 م رلظعا نوللا راح ٌرئاط وا

 ا عونو ( ر س ب عجار) رسبلاو لالخلا تاب لخنأ ارث نم :

 | َمِرَه اذا مدقلا رستلا لبا او .ةحلب ةدحاولا كمّسلا ن

 ا جةيفرحا الاانا شير م كذم ةغير حنا ال ل

 عطاخلا لج رآو ءاممأ ١ ةيهاذلا 0 2 دال #* ناخب

 ١ ٌنسومانلا خت 2 صضعل قو أ. تام [ييلمل ١ ا هر 1

 7 نيس ا

316 

 نهوهو 0 ثرحلا يب ند 2 شرا

 ابيف ربظن ةأيبق لك ف نولاعشفي كل 07 يي ا ا

 اذار مهنا يبا ويعتبر نينلا يف ٍ نيك تفايرعتلا مالا

 ا رح ا م

 ا 0 1 .ةعصنلا عك 3

 ٍْ زم 0 ازاي يفو غبا وهف رك راحت طا كك لد ا ا

 | خالبلاو < 1 0 ما 2 3 | م بآلباو هين

 ظ هي ةيشاو د ندخل ةيخال 2 2 ناي كلا 0

 .ربكتملا َ حو د ا خالبلا ملا *« آس ء
 | تاني خملابأو بو فلاير 3 0 ل عجم
 6 رظعب 0 0 ءبل ١ ل هاتوا زيبا | 0

 لاعا نمد كيح يو دك ىلل ةهسل 00 هز هأ 5 درا

 ةمو ل ةبراغملا ةغأب هبشع 2 كالا هيل او. ناسارخ

0 

 عع

0 1 

 تامل نه ببرض شما | | عننا اذ

 <05 ١ اسك لا ها

 ظياعلا ص 01 < رثكو اخ صخب " - صخب

 || الب هنختا وا ةمزلو هب ماقا اد نابطحابب ناكل

 | نرولناقي ضرالا |ومزل مونلا دو ةدلب ج دلاب وبف
 اىدز ١ مونلاو ١ 9 دلي 1 م دلو العااع أ اوم

 حالا ب 2 الآ 0 |١ َدِلبو .اهيلع نولتاقي ضرك

 معطل

 ا

 |اكذ> ذضو باقعلا دل تسرق ىلا جاها



 0 هيزو ف 1 الو تيبلأ نم كبل يو اهاهأ نم |

 ةسردم سردلا نورض#ي اوناكمهغا |

 ا سار ْس مونم كاك ردح 3 مايا اوعطتناف فا اريسلا |

 د ا ب 1 ض الب |

1 

 1 1 اق اوس ورع عدراق انور ]ب ديو أك
 الف تام لأ كعب ع نر نأ نويفوكلا جوا مث

 ةاكلا ابق دارو كابا ا اديز تبرض لاقي

 1 باجيإلا كعل بارضالا ا

 لول سل | لبال ردبلا كهجو
 لوقو ةفس سيلا 0

 هلونكيننلا دعب البق ام ربرقن دكوتلو أ
 نعش ينداز لب ال كنترجت امو

 ل اال ضارت 5 او نيه

 الكل دق ِف َّت درعلا اتلعتسا اهنا سشنخالا رع

 لا موكا ف3 جحا
 سنالا ام ةدلبو لب لونبو اجن دق اوتو انازحا جاه ام

 اابقام 00 هلا 4

 ١ تحل لطم هيلو ريش تلا ىونب# هيَش 2 تان زددلبلا

 لنفحلا يوي نلف 5 بكثتم 0 هرشقو ولح سوا

 ةعاج نع ا | نون 4ا ىلا يدوي ةنم رانك الان 0

 بوقعل 2 مثلا

 نايرع هيوستج قاب و ض رالا 0 3 ذءاط 0 58

 ل اقو ورظنم نم يشل هتباف ةيكلاب ثكس يلع سل
 لافف مايالا هذه لكانع معطتنا كلاب ام تالف
 اذ ا : طنغالو عا عممسأ انكيال م 1

 ا و م لك يلاككأ ّنح نم أن را كتساق ردد 1 بح

 انا آي

 ربا * 3 ل اوف لع | ند

 لصلاة 55
 3 كره ف ا ام لوقا صلب

 وب ٌلصنلا حم اذا ليق كرنلا دالبب كح ُدالَبلا

 رسلالا كتليلمم 3 أهوقكف ةعّجم الإو < ءارالاو اهوطاخ

 ملا ةدش لابلبلا * لبالب جدخ 1 ُْي

 * تنكلا دق كس انغيا لبابلاو .2ا ثصن يقلا| مال
 ةدْشو كلا 0 0 ةزر>و 0 1

 ا هيلا ل وف روك هللا: سواسولاو 5

 تبابأ تبلل لقاشا

 ناوعملا رفسلا يف فينخلا يا *رئار ىلل ل جدول او

 ع

 ||[ فرعيو 0 هبشي هدروو ثاّركلا قروك قرو هلو

 ربزلا لصبو بئذلا لصيب
 ا 1 2 مو عطقلا الب 3 4 م عَ

 2 م 71 عطني 56 1 عاب 329 0 ضفرأ

 هولا تلبنإو .ةنلح انيمي
 تعقو نأ ليق مال قرت رئاط تن 1 ايلا < 0

 زكر أو نكمل 0 ا ةتقرحا ريطلا ْص 1 ةشبر

ٌ_ 

 هلتق دنع

 ار ع لفأ
 اعجواو كتاظا 03 5 يزجنالو

 انكي رهدلا قدفاوا قتلو

١1 

 اعزتأب سيل هجولإو انقل غا

 ْ | |ةرسلالا | 0 ا ملأ دش 0

 + ايش ةنم عدت راف ةتحبتن ًالكلا ٌلبالاو تطانخا
 |فينخلا لجرلا لبالبلإو . سواسولاورلا ةدش ليالبلا

 |١ سواسولاو
 | ءاحّربلا هل ل جايطاور دّصلا يف ةآحّربلاو

 | ةكرحلا عيرس هنا ريغص رئاط لبلبلا *ردصلا كس
 [لبلبلاو . ليالب ج ناسللا ةقالط يف لثملا هب بّرضي
 ” انف زوكلا نمو ناوعملا رفسلا ف فيفا ل اجرلا نم

 ا

 ١ تاقاطال سجرالا 0 هيشل لصب س 2 هل

 ا را 0 ثَف 2 دحاو أو مسج وه لب ليصل 2

 | تلبلا + مالكلا يف زجوملا
 رديبالا تَجْوُر امو رعاشلا لوقو مالكلا نم نّسسحل را

 ظ 2 ل ومع مل ل لاق
 ويف عّذَقي هناك مالكلاب عفن 0 تابت - عتاب

 دكار تطاخ عاما نبا ةيدق لاق ةنانل ىوتلا وا ذ



 ىكب

 طقألا ةلكلا ةدالكلا نا لا بوتعإ نرعو تأ |

 د يقل ا ديرت تناك ةيتتنخ ك ءاملاب ةلكبت نوما | أ

 لكيلا + ةميغلا لكيلا. ةمنغلاو لكبر دصم لكلا

 ركن لكلا * لكب جماعلا رالكنم و درا ا

 هللا يا وودسلا لكي ليج ناك لي كعل يادأ|

 قاطو ةينغل وة هه طا | و ذل 4 ااكيلا ةلئبلا 7 هيشفا ا ْ

 امي ا ا اهب ء تيفلا اذا َمعلاو طانخي رخلإوأ |
 طانخا اذ 16 ةد>او قب معو ةدحاو 3 تح معلا ت تأظأ |

 < . ضعبن باهت ]أ

 4 5 -وضل| 5 وؤييخب ١

 اي وأ ا ضي 0 ٍسمتلا

 تك آن صلغ ئ ةلصاو* تارافعلاو ضورءلا نم

 كيل اب لوقت هّماعلاو
 عمود و 7 رح ةيكبو 5 7-1 ىلا رع

 ىمم ار الو عمس الو قطني ال رثو دلوو لبو 3

 زعاشلا لاق 00 جامكو 76

 أنتم نيفصت ن راك إس 7

 كا و ىر# لوس فصنو مكب

 م
 .03٠

85 

 6 و 3 ع 00 2 نع

 ارم ةنوكب رك

 م عمدلا هان 0 5 7 يي -

 انبات ير ةلصاو# بو ةاكب ج كل ابوهف اًنزح هين
 او تايكاب ج ةيكاب ىتنالإوإ اومغدإو ةايواولا

 0 تار 0 0

 هيه تبملا ىلع انالفو داثرو هيلع ىب كبت تبيلا يب
 ا نداكب بجوب 8 هي 1 ا هيلع عك

 | هروغو ظعاولا 550 ١ ةنم 31 ثنك اذا 2

 اي عاب 2 000

 ةفلخلاو لاخإو ير )و ةكطإو ةغيبطلا| |
 أدعو . لكي ج

 أ سد عم 2 1 سد. دم لكل

 شا 0 انين 7 1 ل ةماكب 8 لجرلا

 نوحيف ١

 لب

 رفادلا زد هلو كي[ تاكا
 --- ِ عومد تيا ]ذأ

2-5 1 
 كا

 زكذو "كى ةدح 0 تابن ىلا تاكا ناب كلا
 تدرا تدع اذ 0 58 ءاكيلاو. أ كعيلا

 تدرا ترصق اذإو اكبلا عم نوكي <ي يذلا توضلا

 رعاشلا لاق اهجورخو عومدلا
 اهاكب اه يلو يبعدك

 ليوعلا الو ةاكبلا ينغي أنو
 + ةّيكبو :ءاكب فئالاو ةكبلا ريثكلا *كلإو داكَبلا
 دا ءاكبلا ناكم كو ةترثك وا ءاكبلا ةكبنلا

 ىعم ناك ةلح اهالت قاف ربارضأ فرح ب

 ماج لبد , نواونب ماوخ لاطبإلا ام بارضإلا ١
 هم فيو ردنا ىلا ضرغ نم اتوا
 .اينذلا ةوبحلا نوريؤت لب لصف هير مسا 0-0 2

 . علا 0-0 ال ةادئبا رك كاد دتتمرا

 ةلوق ةلهلا ىلع اطوخد نموا

 مق جالا لم حاب لب
 ويح ةناَبك ىرتش ال

 هتك بسلا انين" فوضومدلا كو ليس ذقن ذا
 ةتعطقو عفرلا لحم يف ادتبم ةرمضملا برب رورجل

 يف كرتع .اهذلتر تاراو دا ةللا كشمير [تيوت ةيعارخ

 لب اديز عيرضاك تباقا واع رما اهمّذقن نا .

 توكبملاك ايليف ام لطت يف ؤكعلب َّ 0 17

 أل مكحلا تبثتو هل تبيالو ةنع مدا ني
 ىلع 8 ابق 0 ريرقتل يؤ يع ىأ يشن _ 5 نإف٠ 535

 : ا

 ١ ةنع

 ورحلب ةيزيلافاموحن اهدعب ا. دك لعجو ةئلاح
 رمابتلا فن لغ ادي اوَرقن اهناف ورع لب دير ”مينالو | كل
 ىنعم ةلقان نوكت نأ مهضعب زاجإو . ورمتل ةتاييثا 0

 اًماق دبز امركإ كلذ ىلعو اهدعب ام ىلا يمل
 د رولا ولا موال يلا 9
 أم ينعم ْن نروكيف يملا - تفللخ 0 لا 1 ع 2 راب
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 راو .رثيلا ا مبا 2 لي
 ١ اهب تدر 0 كيل ةردب ةئمت لول ةودغلا

 ال يتلا فورظلا نم دقيح بو لدعلاو فيرعتلل

 ار لوذت م 3 كلب ىلع رسو ١ فرصت)

 + ىلاو ركب يبا ىلا

 نب ركب يبا ينب +٠ ىلا ة نا حسا كلا لبثالا دبع ىلا

 10 لوطا ةنكل ياهلا ةيدرإ زق كا يعفو

 'لّوأ هي رطملا روكتلا + هئاضغاي كان نبك
 ظ * ب حلوا كرد الاكلات ةرمشلاو ”يسولا

 روكا ميكتلا هكا قه وكيلا نم ع | ةيروُكبلا
 6 ةلاعلا)زالكل ذل هالك سبيلا ُدض رثكبلا ةنمو

 ١١ ليغ ةرفلاة ةراكبلا

 1ل ةرثكبلا

 رك م دصم راكيإلا * ةماعلا

 عواط نموهو 0 ينعلاب ص و نارع لآ رج

 ماكاو“ يتوااكاةفارطللا يا ىلا ىلا غلا

 ريكابلاو 5 ج تابنإلا ة كلر 2 ضراو 0

 ةداملا هذه يف ىنعملا لصاو. ةركابلا رظملاو بالا:

 ةيماسلا تاغللا يقاب ةاباقم نم ربظإ اكقغلإ ل

 ١ ضو جالو ا كراك يي

 غنع هنمو هر 1-17

 اًنبلاغ لمتسي وهو اهوخنو ةوهتلا ىرربا جريل
 جراب ج ماع ريبكلا ىيربالل

 ا مصقملا َن 5

 00 ىست 0 2

 ُُش نيا هالح مكك دك ةاجا لالا
 ةبراغملا ةغلب سرخالا

 زك يطا, كم اجا ةلبشنللا ينج دك هيك

0 - 

 زخ ا

 مدسج يعرف ةقر قمم عضاوم ِ اًهباتتم ادي كنذل هيف رخو

 ىعمو مكب نإ أ يردا ام لونل م و١ ا هاطعا »ٍ يثلاو

 ةعكبلا 3 كيو 50 7 خ2 بهذ يا عتب 5

 ةنوولوؤي هم ماعلا مالك يطع دلال نم للزكلا غلبملا

 5ك "اما

 مالك نم وهو ةمشاملا نم ةنسلا لوا يف دولو

 51 1 ك1 تت ع 5-5
 ةعاجت هناي ندخو 1 5 كليب لجرلا كب

 ىلا ةهحاز انالفو ةنح يمل 0 ثلأو هقر 2-3 ةكرشلا

5 

 ادع جآرماو اه د هقنع 117 ةنوفن دلو دص --

 جارأا لوذ ةنمو اًءاجا ا

 املا ُعِِيِف لوعتسا دقو " نب ا أ ةَبَسن ُئركبلا

 و سل مثال 01 00 كبعص را ركب يف

 كالا
 كاكب ككمد 0

 كالا ل اومحدزا ٌموقلاو َرّكارت ثلا كات

 لاي وح لاك كح نسا وغاب ا

 ثادحالا ككبلإو. ةغلايملا ليبس ىلع كات
 أه مساوا ةكَم يف ةغل ةكب *« ةطيدنلا ريتإو ةاكشالا | *

 قانعا اهقدل كلذب تيمسليق فاطنلل وا اهيابج نيب

 || نارع لآ ةروس فيعلم سانلا ماحدزال وا راق

 جملا * هكح يدلل سانلل عضو تقل ذا
 ماعلا كبل * ككب كد لاقي فيعضلا عقدا
 27 امسعلاو اهّريِغو يش ةاداأو يال ىذا رابكملا|

 رم تضر .ه دق

 تى
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 .ةةيكوتلاو

 ْ ب 0 2 ناكب جو ذجالاو هلها روم | 2 عسل

 ابن رار ا وظن ءانبلا ة هبي - كة 9ك 00

 لإ ةبسبل وأ ةدحاإ |و اناءج ناتلك اه اي اكو

 لوفل داعلاب يلعب لاو 1 تأق كك نأو "5

 1 كت يفكو مالللا نوم هسل نع |

 رالف َلكَب لاني ةطلخ الكب ةلكبي هيثلا لكي
 + لكيلا دعا لجرلا لكبو ةطلخ ئا ةييدح ا /

 (مالكق م انهو ةلكبلا يف ةلخدا هوو كزلاو هطلخ هلك
 ا قص ١ لوهجلا ىلع د هين لك . مالا

 لانخا ويش“ يفو 5 ماكل يفو ريستت ”نالف لكبتو
 | 2ع و لإ و ةلكتو مدلل |ب ريعَبل اكد ةضراع ءيشب ان

 > يلا 1 ١او:برضلاو مشل ا أن الغ هيلع | 0 ةلكتبأو <

 ان! 8 ىيقدلا ةلاكبلا * ةهنغ يا ةليكب هذنتل
2 2 

 ٍنبلو ريش 2001 ةييعولا تااوا نمسلاب

 مص ..و مر

 دا 0 00 0 0 رب طاب قيفد و



 ركب

 يي 7 ثبالككا ا
 م 3 3 '

 اك ةذَح اولا تابن ةْكلَلا

 زراغ ف اصدلا تيتلابس اه
 ةبلغو ةفّتعو ةعّرقو ُةَكَب ىنعم ةنكب * هركي اهب ةلبقتسإوأ |
 باقعملا ةأرملا تكلا * ةَبكسأ ىتح ةحلابإ |

 هيفو ة 15 هانا هلا او هيلعو مدفن 0 5 0

 ىلاو روكا ىلع سوق اركب ركب ركبو. ةركب هلك
 2 : ا حاصصتا| يف لاقو .لْ ا 1

 /لصلاو رك ركب داتا انالفو ردت لجرلا كب < بانا

 | ىلع " 2 لّوال الا

 5 0 تدرو ٌموالاو مّدقن ٌنالف 20100
 ا ءيش ىلا رذاب نم لكو ةركب هاثاو ركبب ةلعج رك
 هباعكا ىلع اًنالفو 8# دلتا 2 ةلار 4.

 0 ميملع رك

 مدن :لجرلا ركبو :ةكراعم كال ةننوثال 0

 ةروكاب لع ىوتعاو ةيطالآ لوا كرذا لورا رد

 انكذ ثدلو“ ءاراإو ةكانلا روكا لك ول د
 اكيد هلضاو امراكب نها ةيراجلا الذ

 دم حمم بيحس 3

 3ك ل هدا اك

 3 0 ةباعك

 | قو ١ 1 2 نالف ىلعو 0 0 وهو ةمانلا

 رككلاو عرش كب اول افك
 روكبلا بحاص رككبلا * رم اكوا

 ا
 0 نم ةعّجأ ثي له

 فليقو ركاب ج

 1 ماع انهو الا ل بيضقو ءيش لك

 ١ اك لّواو روكابلا كيناوم مك ال ا

 ا ةروكابلاو أل 5 لل يأ ١ لخلاو ةرغلا

 يامر ةراثدلا ةراكبلا * ةلصاو كلوا
 + ركوب |١ 0 5 5 لا 0 مسأو

 ناش يف يلا وأ“ ان 3 ةقانلا 0 م 0

 لتاقد هيلا ه كو

 لن ىلا 3 5 ه6

 ركب

 ةراكبو ناو 0 07 م اا لد 7 دا

 ا هم م 39 نإ 3

 ظ هر 9 هو

 | اديركم و تاو 3

 ظ سانلا نم هلا ةلزتم لبالا نم قل يع وبا لاق
 نس عفرب وركب نم لوف دعوا ةاتفلا ةلزنع ةركبلإو

 . ةعواض هيلع ثوطنا امو هسفن يف اب فرخ يا ةبصنؤو

 أ ةئس ام هل لاقف ِر 34 ِق 02 الجر و هلأ ليقا

 ا 0 لافف 1 ١ 1 رانف ُْل زأب ةبحاص ل

 الف ساغصلا اهب نكي هل ةلقنل هنهو عدم عدم 4

 ظ كك 0 5 5 يف دص لاق برتغملا ةعمس ركب
 اس

 2 و نس - 6 دص يعم وأ نفر 2ر86 معمم ا

 كقَّدَص 0 كلف ديط نم كدي موق يك ا؟فاضللا

 ةارذعلا بلاد ازاجم نسال قدا ا لعد ةعف رو

 | ةارلاو حاكنبأ 1 ل يتلا يف مدا ينب نمركبلا لبقو

 فاوعسلا 6 5و اا كلذو ن ذب لوا اندلو اذا ةقانلاو

 1 فيل كيلا لك قره ةاقلاوهنالاو ركنا دف |:
 ىأ لع ل 000 ٠ اهلثم نمد ُ ةلعف 1 عيش 1 ْ قل

 لوا لح كلو نيوفلا باعلي ا يركلاو

 ([الو ليق ةلئاقلا ةعلطاتلا رْكبلا ةبررضلإو راكبأ جرتكما
 | ناك دنع هللا يضر ع ء ةبرض نأ دا هم 3 ثلا

 اك ا جان ال ةدحاوب ٌةلتاَق ةهكلكأت يأ را ا غار ذعلاو ركابلا 0 ةركابلا 2 ةودغ يا 1 مانأو

 ا 2 تسلل 6-5 ىعدك هكا

 ب كاردإلا لدتمإو ”يسولا لّوا يفرطا ا روكابلا * برعلا
 | ةيدخ ةركبلا * روكب بحاص هيا ونجاح هس -
 ظ ةعيرسلا هل انوع فب كارما را دسم و

 كوكا

 ظ اورو ىلع ئوقلا كبل |وركبلاو: 1 اج ا

 | ا 6 ا ا كلا 0
0 

 ١ رهو كالو رخارلا لاف“ كاركبو ركب جكَرخ
 | 2 ىلا احا تاكل 0 ىلا 3 ع

 ج لبالا نم ةيتفلإو ةعاملا اًضيا 3 ا
 ْ و 5 قداح اذا مهبا ةرْكب ىلع اودج لاقيو ٠ ماكي

 صخر" 00 داق وع كان را , دحا مهم فقتي | ى

 آو



 م ب 97 ر وْ 3 وذ لبق 1 3” 0 ةتبنم 0 ةلقب ظ

 قرع ةأودو .ةورعالب ا لعب تاذ 5 ظ

 0 + ا كفرا ١ ا اعلا ضقاو مفرح ْ

 فلو لقب كاد يا لف ضرأو» . لتبلا عضوم تبلل

 4 يا كا را ند عونا امالقبلا ١ فاقلا |

 رم
. 
2 4 0 

 » عر ا

 ةبمووفرل 2 1 ةعبص 0 +« ناوظنعلا

- 

 فلا كثيشيت طلال
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 لوك توما ةماعلا ا 0 3 اموطب ُْق اهدال دال |

 ىلع م 8 + فيئانلا ا ف اهرث 6 قو 7 |

 لقعلا لياثلاو فحل ل ا 0 الكل 4 ه5 ولزغ ا

"5 : 
 ةقروو ”ماظع هرجت بشخر هللا * كارا فيعضلا|

 : دعا م ةلصاو ه او وضبطا غب غبصي رم ١ةقاسو زوللا كورد ا

 ل ١ ناسلب لام زوج ةرجت را |
 رس د م و3

 هب انج بصخا لجرلا َنقبا - نقب
 .٠ ص - 2 -

 اك هيلأ ران (2فعو هاملت دا وقم 4 هييعل 0

 م اهم 2

 كعب كارم كنَوقب هن لوقت ملظتكلاو ةركحا |
 تا ام تيرم طك يا كل امأ
 يف َذ نياي) امقب قب قبو ؟ 20 يثلا يف ظ

 ب ها اع كيسا ًاليولط اًنامز جيلا كد
 0 ايو: واتبع هان قمل از اهنوا فارقت ضر ظ
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 ١ هاقأ ف 3 :ةبأ 0

 00 همحرو 4 هيلع 60 ٍنالف ىلع ثميقبأو : 2 |

 لاق ايتبلا ةنم مسالإو كيلق تلف نا يلع هلل |

 1 ظ
 ل اهلا د درص اننخ. قل قاجتكرتإ هاا

 2 اذ ةنع انع يي ١ هاي يخسأ مرا ٌريسالاو اعل ابتسام

 ك2 لعاف 2 ١ قابلا 2 0 كَ ءيشلا نمو هامش |

 لمعتسي يتابلا ليق .ىلاعت هللا وه يتابلا ”ميادلاو ينافلا|

 ا لمتسي ةناف رئاسلا فالذي رثكا ةنم بهاذلا نوكي ايفأ

 0 قاب لكنا ع | ركل ةنم قاب اذا 5-0 أيف ا

 ٠ ْ لكأ كر 50 3 3 53 رمق ا

 ||حالطصا هي هللا < ق ي ب بلطا ةتييلا اهشصف د

 دل

 |اوهحدزا مولا كفي لع حلم ضعب | هس غل اا )انني م كيب م ةلعج 5 كم |

 دي علما ةلياف يأ 3 |

 ا دضللا عضو. ةيفايلا عض 3 دقو ليق يق 53 0

 ةءامج نم ليقو لقب يا ةيقاب نم ري ىرت لهف ةنمو
 ندصملا 3 روك كاف دينا سفن نم لدقو ةيفاب | *

 ١ ناعسلوقو 'عملع علك دع .ةابلاو

 تاما رانك ناو هللا آيا هلاالو ر هل دق
 هل يف كالا

 هلم باو دلا 5 «يناطتلا نم برضا !ةيقابلإو سَ

0 

 هلل

 رارتسالو] دوجوللا ىيوجتللا مدملاب بلس جب ءانلعلا
 * ماودلا نم ”عاوهو ةياهن ريغ ىلا لبقتسملا يف دوجولا

 راتشم ا 0 ةيقبلاو الاوز ىوتلاو ىو

 اف ا ا امام ةروس يف روخ
 امو ١ لالحا نب يتب ام وأ مدخلا ن

 1 9 دعب لالا نم هللا دابا
 .ةّيبإ وا لضف ولوا وا لقعلاو يأرلا نم يا
 نم يا نينا: ب رالف 1 لخالاو ةدوحلا يف 0

 أ || .اياقب لاجرلا يفو ايابخ اياوزلا ب موق ةنمو مرايخ
 »< بالا ةيقب خالل لاقي الو هدج رم ءيثلا ةّيقبو

6 

 ةيقبلاو

 | | |يرج عاطقنا دعب اهيرج ىقبب يتلا يف يلوا تايم

 ا الكو ليخلا
 ظ

 ا دع
 2 :عاد 00

 أ مقام ىهذو اك انتاج 200

 9 ةضعب حرط ءىثشلأو ة ة

| 

 ظ اك ندر
 كاما * حرم يا كباكبل نا لاقي - كباكتلا
 ظ اممم لَ ورصق ند جرجدت ىتسم أذا دود 1

 |* ياعوه وأ ةعارضلاو بملطلا يف هياء

 م عفدلا ئوذلا ِى ١ عف دلل

 | أكب ذكب تركو اكبت ةاشلإو ةقانلا تكي
 اق لاو ابا لذ كب . و 6

 امنت انك 0 ديدشتلا نمل اب هلا 5

 ا بارت ل
 |اّيكب هدجو َنبللا يا َدّدلا اكبأ

 هلا كب ندع ىلع 0 م تعا

 ج يفابلا تنن 577 00 .ال< هيف ددسن رثاسلاف 5 |

12 

 نوهلنلا لاق ردا رو



 لا

 قب هد 0 ”راككاو 4 را

 : 00 اهدالوا رثكات نبا 0
 دي موقلا ن 0 - هيف 0

 لاف تيبلأ حاتم كامل قاقيلا 7 ليزابه فو تدل

 رمحا رغم يسدد نإورح ىلا * ةغل امهلل هانلإو مالكل 1 7 5 مس
 ساي ناو ؛ غاذل ةحئارأأ ثيبخ تنازل ف وس هيلا /

 ىلع ب
 يعش رادزدلا وو ا

 برغملاو رصم يق عتيو سس ةاسفل اب فّرعيو رصالإو
 قبلاو٠ 1 ةدحاولا ض 2

 .مالكلا انكي ا وب لجر و. ضرع رضا تي
 ارملاو وبلا ةلخاو هيلا »< ّىابقب قالتتك بنل لدرو
 راثككملا قمم *# دالوالا ةريثكلاا ظ

 ثممرلاو ثمتبنا نضرالاو َرظالَدِب لقبي +يشلاَلََي 1
 لفنجلاو 1 ُةُرَعش جرخ الوش .مالغلا ةجوو ٌرضخا| |

 تدكَساا نبا نعو لقبا َمِمَج هريعبل ثالفو لعب

 مالغلا ُةجوو 0 ل : ملط يا ريعبلا بان لعب ا
 مالفلا دجو لقبأو ا

 اولاق | 07 ه أواوتي د لق ةاب وهف لقب عمي 3 .«ٌرلاوأ |

 داونلا ن .ه اواوتي لو سرإو وهف سو
 ٍنيَوج نب رماع لوق ةنمو تلقب ىنعب ضرالا تلفباوأ
 الا

 أهلاقبا لقبا ضراالو .اهقدو تقدو ةزمالف
 موقلا لقبإو . ةيزاجم ضرالا ثينات نال تلفبا لفي ملوأ
 الغلا وجو رش لعن هللاو لقبلا معيش تعرأ |

 6 لجرلا لقبتو' ةعتبنا تابنلا ضرالاو ٠ ةريظا| | ١

 تعر مولا َلقتباو . لقبلا تعَر ةيشالإو لنلابل
 ةضخلا لقابلا * َلقبلا تعر ةيشاملاو لئبلا مهتيشامأ
 نوب نم لو لئابو: ص يل ملفابسكلو لاقي
 دظبأ تحت ٌةعضوَو اهردرفع دحاب ايبظ ىرتشا ةعي هرأ

 ا
1 

 اعاد كب 1 ثالفو تقي قع

 نوع شنو“ و كي

ْ 
 أ أ

 ةناسل جرخاو رفعلا | ى

 أ بدجلا يك منغلأو َّن قب يعم مولا ىلعو معسس ارش

 | سافل لجراا اا قابلا ١ مم ا شو ارا

 | - ِ 516 ١ زفكلا لجرلا ةفاتفاددع ةفاني هند اوصل

| 

 ا ةينايلا 217 لا 1 3 نقال ةد>او ثمل ١

 ا 0 اذكو هل هنيكاوا 3 وا ةابدنطا ةحر 00 ةلكالا ىودصلاا

 1 انتا فدل يرفق ملت لع قال »ل اكبلا أ

 |.كردي امل رضخا ةنا نونعي لفبوهو عررلا عاب م ند

----77 
 |ددعلا متل قابلا دحاولا ديرب

 لاذ لثملا هب اوبرضف يبلغلا تلفناف هن ىلا ريشي

 ”ل اًميض ومب ديم لاق لقاب نم ايعا لاقي |
 لاو ٌنابح ٌةاناد امو اناتا

 لئاق وه يذت اباًملعو انا ظ
 ماك قدح ”يقالا ةهنع لاز اف

 لاب كب نا
 ا ةالقاب ةدحاو ١ و لابو هالقابلاو لئابلا
 م طبقلا ٌلقابلاو اوس عيجلاو دحاولاوا
 0 0 ليا عاب هذ كافابلا دبورقا لوباوعاما
 ْ يع 11 ةليض هطاي/ عاب , ىلع قللت اعلا او لونبلا عاني

 | تّلومو لفبلا تاذ ضرالا ةلاَقْبلا مدن دقو لاّتبلا

 | ثيللا نعو .بشعلا نم ”عيبرلا تبني ام لكيلا لبقو
 تاب .يكلا فو لاجالو قرم سبل ام تابنلا نموه
 || تاب لكاس ا عيبرلا تيني ام لك

 | طيظ كرم وا ةلاغ» تيارا اها كو ضرالا دز: توضخلا ارك
 رعاشلا لاق ٌلئبوهف ةمشلا

9 

 مه ع هنأ تعبذ اذ ع وق

 لكلا تل ممول مف

 ْ د« لقبلا تنم لقب ناكمو ةيعلخ عبر نا لب 1

 ظ ةزوبرالا اهيوست ةبالاو ا مطال كلتا | اك ميم ا ةلثب

 ْ ةلقيلاو يرارإلاو 1 أ ا ا[ ةلقبو ا ةلثبو

 | 3 تل الا ل ةلقبو ٠ رس لاح يجر ل ةلقبلاو ا

 رعلا تايطاطاملا | ةلقبو ةب 9 د د لأ ةلقبلاو بئركلا

 ظ ابين هم 0000 ءاوهزلا ةلقبو ا[: ةلقب انكو ةنيللا

 ةدرابلا ةلقبلاو جَرتماَلا كلك ةلقبو ٠ تت رمل
 عاجوالا لوو ا يلا و ا باللا

 أ

 ا ضراو» تحلم عا“ ١ ةلازا ياس دررعوم لبق تبفا ةعباصا ديري اكو هب الي 1 ةتيرتشا رك 5 ليففأ|| |

١ 



 ١ |كهدلا ديدغلا ٌلجرلاو عقابلا ثّنوم ةعقابلا * عقبالا 11111111118 طامجلا طاوُتبلا
 |ةدقاب لجر ل اقب ىدي الو *ين ةتوفيال فراعلا هِكذلاو | هوا ياس ْشوُحةيسوافلاب هل لاقي د 0

 ناكن برش اذا ردح نئاط:وقو ةعقابلا نم ا ظ ةياهفضللا نعل

 ًاًقوخ ةعقبلا نم برشي اًماو عراشملا دري الو ةرسيو ةنيا لغيبلا ةزحوأ ةمش ا ب قانم كولا طك
 || عقاوبلا نم ةعقاب وه ل اشمالا عيمج يفو . نيداّمصلا ن نم عبذرلا وا ثلا ىلع هاا ءاطعا هنا اًنالفو ةقّرفو
 ]1 |ىهو عقبلا نم ةلصإو ليق يئاودلا نرم ةيهاد تسل اًنالفو عرسا ىثملاو مالكلا يفو دّعص لبجلا يف طب

 ؟ | |ةعقاب ايو. عقاوب ج ةغلابلل ويف هنأإو نوللا فالئخا يا كّبطب هبطتب لثملا ةنمو قرف < ينلاو نكي( الكلاب

 ا مهاوراجا ُْ | شاو 0000 ايا لكم م عاقبلا قةتنيفع قا الجر لا ةلصاو هل نآمنيال كقفرب هيفرف

 يقبفُق ورعد اع ياف 0 و ءاادتك ؟ عاقب + :رجفباضاو كلذ اط ل اقف قمحا ناكو 22008 هذخاف اهتيب

 ظ | | .اةقرتم هيف ل اينجالاو لمعلا ءاكحلاب ريشي للي هكوظن

 || ةانسلا عتبلاو أي يا“ عب هب لاقي باو دلا يف قليل اك | .اًميشف ميش ةلوانت ماعطلاو ٌاليلق ًاليلق هذخا ربحا طّقبتو

 |||اموق تيار جايا 0 ينتسلل ا ذوخأم وهو لك أي نا 0 هيلع اعد نالف ب اطمن اعلا لوقو
 ناميدفلا ةيلبلا كاستل دع ةفقزم بات مهل يل اعقب طقبلا < طقألا نم ةضبق طاقبلا * ء ءيرع ريغ الكا

 1 عر تالالوا :دييحلل تاهل + كندجو بصح اهيف ا عطش اذا ا طل اي ظكل ام رح الات
 || كلشوي ةريره يأ ثيدح يف ماشلا ها سال 4 5200 0 1 ةعطقلاو بلخلا ل

 || هديبعو مدح ارق ماغلا لها ُناعقب م كيف لعب نأ ' لظنحلا يا ديبطا لق طاّقْبلا + ةقتنملا ةعايلا ةطَقبلا
 ل

 ا ىهو نادوسلا نءو مورلا ن مهنالوا ىأ ماكر نيام هبح وأ

 | بالكلإو ريطلا كَ عتب د2 ملمس ع كلذ نم ”عيلا

 عن مقنتس ناكللا قبلا« * عيقتتو | عقاب ول عقبا عمج| هك ربل
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 .ةيغأب قنالاو ةرايكو ةأغل جا

 هل ا آ ا

 نود ا 1 اعلا 2 77 4 ,اغب وذل كك ا
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 0 ةبطاا عون ةاغبملاو بلا * هي ةناكضلاو
 انعم اا ناد ا

 دسالاو بلاطلا
2 

 نمد عيفر جت ا ةتفأي بكرعم مرعي نطنلا ن سل تبا

 2 رافلاب ظ
 ظ ياللا قلي 333 كاس وال اعبلا
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 يع و- 3

 نوسيفلا ن اهلا 00

 نابرفلا هيلع حدب يذلا ريحا روبغبلا -ربغب
 قاؤطنلا كسلا ِف و ا كلم تحفل م 0 |

 2 0 مم دل لاقيو ُةَئطوو لأ د 4 غبي

 ردصم 1 ل #3 ءاشرلا ة 4ع مالا 0 1 *«مساد أذ داذ ذأ ا

2-0 

 طيطغلاو 0 توكل ماب رض ةياكحو خيبغل |

 00 ل ءالغلا 0 5 غبخبلا رن ا 6-0 ل 37 ل ُْ

 ملا 37 هيف دعب + ناك اذا اغيب يعل 1 1 ان َّك اقيو

 خخ 0 و ةمالك يف طاخللا

 هع ملل سو 0

 . خبغبمو خبعبم كي 3 رثو لجملا

 بيرق |

 ااا دما هما ع لفن هع
 |ةآهنلا ةعَلاَو تْعَلا * ثوغابلا يف غل توعابلا| ل

 لاخلا ىلد وار دصملا ىلع بصنلاو ةَأخ يا يغب ةتيقلوا
 ا

 هذ
 0 ثاتغب ند ع 0 5 صالاوهوا و

 عن او 6
- - 

 ل 1 4 ثغبأر 8 انغب كثمعبي ملا ثخل

 محرلا نود وهو ةريغلا ىلا ثغبا رئاط ثاغبلا * ةاشغب
 يارا اعلا نا لكل فو ؟نازبطلا 1 ظ

 تاك را ب روب ل اقر اب رخ انرواط نه ىا 1#
 ناد ةنالاب كسلا عل اق فوكو زانت عاف اذحاوا
 ليقو . اهرارشريطلا ثاغب هاَرفلا لاقو . ثاغب عجاف
 اه 1 5 ريفاصعل اكريلكلا راغص نم ديطرال 6 ةاعبلا

 انلخد ل اقيو سانلا طالخإو مغلا نم اطر ةئثغَبلا
 رطملا ةثغَبلا * متعاجو سانلا هّماع يف يا ةاثغبلا يف

 ةطنملا ثيغبلا * ةطقدلا ةقعبلاو .٠ فينخلا عيفرلا

 ا عضومريعبلا ن 2 ةاغعيلا اب« ريعيشل نك 7-0 اعطلاو

 طقرالاو م أ نهربغالا نم بسير 5 ثمل الا 2 مد ا

 رراطو دسالاو عم عسأو لاووَذ ناك

 أ <<

 ا ارجام مودل تَعو لا نأ 3-0 هموت توتي

 | خولا ليفنلا فيعضلا ى
 علو سفنلا ثيخ ةرثقتلا + يضل الد حولا لجرلاو !او



 و

 قعل

 يئراص موقلا نضعبأو امو «ينلا ضعَب < ضوعبلا
 ءيش 0 »+ ارهع ه يلا ضعبت 0 رع رعللا مضر

 0 نس 3 ةنوك ز زوجو ةنم زج للقو ةنم ةنئاط

 انذاك جدت | ضعبلاو 0 ه ةينايل اك
 ا 0 ءازجا نم يي ِ هل م ا ٠

 0 ا ءزول مس
 لاقي < 5 ا درف وه ام ىلع ّضعبلا قاطي د

 از درسا قزف اا ج نراسنالا ضعب دي ظ
 وبا لاق. 30 تنال اًقالف

 هم لإ كلاب نعرتنا نر
 رع |
1 

 اةلشم ص دع اف ل تت خوض ل 0 .ض وص

 ردصل 1 م 5 وه ليق٠ ٍنوحانج هدانا

 ا - صضعل

 21 هود ةض لا ا ضع

 لاب 0 طعم ب مؤشلاو لها ُْى 45 م ا

 ودق رواج اكاد 1 2 ةحذ نا 8 أو طرفإو هيفأ | آ

 هلك ةدعلأ اًنالفو بره 5 ريسلا يف عرسأو دعابو ||

 فملاو لمملا يفو هنوف هينا
 ةهةينم كابا هاا ندو ههجو ريغ ىلعةلاقلونلا ||

 رو رز

 لا ةجو 2 هل 3 0 هلأ د

 0 رح 6-0 1 ليقو ة ع لم ع ب

 -ه س2

 ىتعب * ايش انأَعُب تضرالا لبا ارلاو اهرفح ميلا 1

 ةليبع م اق 0 ١ نوقعبي ثي دمحلا و٠ 1 َقزلا| |

 ا ا

7 

| 
||| 

 ا
||| 

1 
 ا

0 

 )ل

 ياا | 0

 نزلا قعبتو ٠ نورعشي ال م مأجاف قعبنأو قعتب هتباوأ َ

 نذر لاف لأ
 هلا

 افوذملا مولع قعبتو :اهتامد نوليسُو انلبا نورخي

1 
3 
3 

 اهنا ند ى عابلا | ا

 ب و ابل عتسأ

 م ه1 اذ 06 و ١ ا

 سال | 0 ةضعب ا ةضعل هر

 لفوا لي 5 روح لع 0 ةياغ 2 ناويح سا

 58 اب هم تانإو.حلا ر اس ىلآ ةفاضال اب يسد ا

 ايننلك وقو؛ ضوعبلا ةدحاو ةطوحبلا 3 سيلا |

 5 5 تود ءانا 1 32و ل ئ بأ ا 2

 1 كعابلا 4 01 لاذ 3 300 م يسحم ظ ااهضعب هل اوت كر دل

 ا 5 طعحب ىقعمب م

 لعب

 3546 م
 ا ل دوب كو

 |ععنا +ءرْرْلا ىعبناو . عفدنا قعتباو مالكلا يف قعبتو
 | هللا نا ثيدحملا ينو . عفدنا مالكلا دي ٌنالفو رطملاب

 + مالك يف زجوا اًنبع ”هلل | حرف مالكلا يف قاعبنالا هركب

 + عادلا ليسلاو لباوب حافي يذلارا
 ١ يف لاقو توصلا ةدشو ىعابلا قابلا
 قدْ 3 0 بائس

 قاَسبلا حامل

 رمز عمور

 | 0 5 قف امتلاك ةلبلاو رك را

 03 عبو .رةراكو ركع ِ 0 00 0 0 5 3

 ظ 10 عاملا * تراكم 0 5

 ا سامو رملا ثا 1

 ظ لك يا * عامل تباعا ىب د يأ 8 ةيلع قلاوا

 ا 1 لوق ةنمورطملا ن 55
 هع
 ءاروجكل

 لكما بابعلا يذ يفأ هلا لوزن

 عب ناو عّيرلا نيلي + ام لبالا دالوا ن #ب

 كعب 5 .ةفار أ ب هرصض 0 0 تقريب 1 5

 قا 1 28 2

 هت

 دي ةعطق كلا َركعب

 ل الأ رخو ءىنلا طشو كركعلا 2 تككيل
 ا ىأ'اول ثا ثيدح مراثا 1 ََك 0 ةماحدزاو 0 ةرابغو

 ةدلا ةاكركعبلا * لبالا نم . انكو مهعامج وا وا متصاخا

 0 . محتجت س انلا كومو 1 3 ركل

 علا كوكو ٠م م 00 2 دقو موذلا 5

 سوماقلا 2 صعب فو ودربو ورح عامجا ءاعشلاو

 مان دروا أم ٍِ ضن رثكاو ا ككتاب

 مث سا 6

 يثاملا ىلع 0 ةكعب 3 هر 2

 دعب رص ةلوٌيو 35 ع 0 6 ارو لحب

 لعبو ٠ لأ هيلع لاو لع تأ ذ تتر 0 3 اريك ام

ي مل 15 مسد تروا 2 العب 1 ورع هأب
 ا غنصي أم رد

 ا معامع

 ا اهحا دول ةلعابم ةا ةأ ارملأ ا 1 ةلعب يو و ليو مما
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 راللا ا فرحو٠ .براقالا 2-2 8 5 1 0 ف ا 1211 1 امو 3 عبلا 6-2 1 ريغأ

 ىلع ةلالدلل نو ةراشالا داي نم كلتو كلذ كلوق نم  برثلا ٌدَض 0 ع و درغملل د 7 5 مقا دو 0

 دعبم لجر 1 رانسالا ل ءبلأ دعبملاو هلأ ىاشللا دعا 3 د 4 ١ داعب ا 3 ةرعللاو كالطأو ن تومإو

 باوصلا او ليف ةصق اند ١ 2 00 ىلا دل :أو ٠ "هلل تاما وال

 ا

 ةقحا داضلاو فلاي ه.ضفن مسأب مق 3 اد 2 كت رابع ءايلعلا دنع 5 1

 رع .طّوغت ل رعب 250 ا 1 | نيبو هه يذلا دعبلاو الخ و نيلئانلا كنف هيسفنب

 ١ لد باو ملا ركف *<اريعب ناط ارعب نعني للا | (نااكمسور لوزتلا نيدعا نا اهل تست لدسالاو ىلعالا|
 .اهرعب 4 دي ع تقلأ ام 5 ةاشلا ا رعبلا ند 4: 1 ةثلد اث ماسجالا تاياغ ءنإب ى أ داعب الو. وع ربتعا|

 لا ىو اجل ملا نالفرتم 0 0 ايار لجو ضرع او الرا نيورفملا دادسإلا هر قوش ا
 ا يسيح نبا هله عا العا ميادإل ىلا در دع او هاج مارد لو ل

 نع | تاوذ عيجر رعلاو رغب - *رديلارأ كا بلا ىلع ألا 0 دجوي الف. ابيلع ا اعطاقم اّئ ان ضورفملا |

 ةرعبلا 2 ثماتلا رثنلا اضيار باو. تاكا 2 فاّظلاو 1 18 0 و ع دحأو سب 18 ناكاف 3 هذهأ |

 ةرغب ب نالف لعل 4 لاقي هللا ية 4ب ضغلاو رعبلا 3 ةدحاو .ةيفوصلا لاع هاا ةيلعت- مسج قا اكدوا و 0

 كك قوارب | 2 1 ا و هللا ُْقة ةيضع يأ 5 .ةدهاشملاو ةفشاكملا نع 0 دعب نع ةرابعأ

 وع ص ىتالل ن وكي دقو عدل وا لزابلا لج دكا مون تاب دعبلا وه نينا ن 0 لها دنع ةاوسلا

 يرايعإ 6 ند 5 يرعب ينئحرص برعلا م نع ترعلا| دعب وه مدنع لدعملا دعبلا ٠ لا و يمتل |١

 اظيارتعلاوب رابعا نارعبو معابأو رعابأو ةّرعلأ 8 7-0 وه ل دعبلاو ” لدعلل تاجردب كالا

 ل حدو تراكم رإلاو ردبللاا## لخحم اماكو نامت .ليقو سوطفملا دلل .اضيا رمل اوكرمو نقل ركوب

 ا ا اح رع كا ةأف ثلا ناكل ٠ عبرا يذ 1 هرعبلا | 2 . دوجوملا درجع حا أ دابا ىه فاقلاب و هلا

 1 ارطضالاو صعربتلا صرعبتلا - صرعب وكعب ريغ 0 .لئاط يا 0 ب ةدنع ام لاقي لئاطلا

 علا 2 ارطضا و اعني ل 5 ا 0 2“ 3 4م يفريخ اال ى 9

 ا ةٌدحلإو جامي ما ةَر بلا 3 مزح 8 يار يارق هذعل دون هنأ . ةبارقلا ن نمو ضرالا

 ةقيعرك هددبو ةقرف < ءيشلاو وفل قر ل دحر هاك حاببز الا يعبملا د

 سئاعب ج ةكوهياملا ةلئاشلا قانا قيرعملا -س.#) | ديعبب اننا اامو. 5 0 5 2 يأ دب عىل ريغ أو

 اجو نيش .عمجاو درا ويف كيو سل كيعيم 0 مث انو

 الك حو هلأ :كبو براعضأ ار معا لجرلا ضع ' قارف لعل هيل نب تاديعب كن 4 را كرما

 6 0 0 'اعلابا نع كو لجرلا ن ناك اذأ ك كلاذ دو رعّطقتم

 ا بس رطضا هللا 50 - 0 امضي كلذ ذو نع كسي من 0 كيب :أي مث 3 نامز جل هبحاصأ

 لت ءضأأ| | صوصعبلاو را 7 ا 5 ثلا تسر ال 0 دل تفاا ءوهو دينا

 راض نيود ةعوصعلاو ةضوصقلا #2 كلا لضعو دعبأ 7 هنأ لاش دوابأ ع ءاذكاو ربرقالا ل جا

 ا اط دا ب | بك طوقو نال يا د ةهلنع اهو هيف ريخ ال يأ

8 5 | 

 ظ أ

 | ماذآ باوهيججلا مريخ هلل 2 كدا راوتلا ضب - ضعب__ ؛ اشيا دءابالاو .ههجول ءانلا كساوينل دعبالا ذا إلا انصب ا .ههجوأ 0 هيلا ةيغلا 0 2
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 يذل

 هاهدجوأا عاونالاو ساحاول

 ثعاوب ج ةثعاب يثو ثععأب 2 هيلا اعدرمالا لح

 تاس - ه-

 ١ ثعبي ثعبو

 * ثييعاَوب ج لاعب الاو ةبلل اها امان هجن يرسل طابا

 . ا

 شيلا كسل
 ديلا لع ل يرضي ثوعب ج ةبعم ثعلب يذلا | ا |

 اميحلاك ٌودعلا ىلع أوثعل د هسا ملغ ثعبلأ يرجأوأ | 3

 نارمسلا دينا تا داعملاو رشم |
 م 0و همه

 ُهَقَر 8 ةعاتم !| هل 3 اعل

 62 هجرس

 .ياروبغلا ا رعب , ةعرافلا ة ةروؤس ٍقو٠ هضامرلاب 1

 | ترثعب ية لاو راطفنالا ة ةروس و١ جرخأو ريثأ ْ ٠

 «ينأا اد (ضعب 58 ةضعل 0 هدير ا

 م ه2

 ١ ةمده ضو راعلو٠ . اهاتوم جرخأو اند بلف با

 العا ١ ةلنسا لعجو

 زعولا

 ”نوللأو نيشلل :نأيث 1 ةرثعبلا +

 0 رعور 2 26 رو رع

 اكينلاب اعل ا نباوه لافيو. ريكاذملا عمواأ |
 رع 5

 امد نبأ وه لاقي 13

 6 24 هذا 0-1-0 |

 7 ةيباجوا و لئاغ ند ا ةقثعل 2 قاعي

 أمخم جرت ل هند ترك ضو | نم لما عَ ' ١

 كاذو ابد 8 قش اىعب ةعس نكسل اب ةنطب 3 2

 .”ويعل

 قش هع ب كيتا يف ملا ٍِى اكل 2 نولوقب

 ابرعلا و. مخ يف هش اجور امطب تارا ٠ْ

 < ثنا + يثلا 2 م 0-6 جفن يد ضو

 .ةعلبلا اش ٌلجرلا يجيتسإو . عمت ثباحلاوإ |
 و ١

| 

6 

 نم نطبلا جوعبم هناك نيبت نم تالا * ا مستم |نايعالاو 7 ىلع هّومتو مايحا قولا كلانإ
 ةليش . ليف إللو مدعلا ن

 كعب ١ ٌرعشلا ة كذم ثيعبت 7 ىر ةرآ آن:

 يفاث ةواص ث شايل * ةثعب انالف ثعتبا او. عرس اريسلا

 بلط يف ةولصلا وأ نييقرشلا ىراصنلا دنع مصنلا 1 ٍإ

 أ ثعبلا * *« جرزتلاو نول موي كا موو مضت ف : 1

 اوشيج يف يأ, نالف رش رثمعل 0-0

 او تسالأو يداولا ةَّر

 يلا غلباو نزحملا يف ةعقوا الف تاو ةيعنو ةيعبمأ |

 |لاقي اكيعب ريغ مث لاقيو ديعب يا دعب لرتم لاقي ظ

 دعب

 هييشعمم فعص

 رس ى/؟أل هم ل - اس

 يي ةنمو كلهاضيا دحلو بر ُُط 6 ١ كعيم دعب

 2 هذ 2ع 1 0070

 دعب كعلو. دوُع تا ؛دجل انكر الا 0 ةروس

 ا ُُك هلل أو ا ا 5 3 تام نالفو برق م ادع ا ةشعل 7 ثمعل ةعواطم ثعبنأو :لاستلا ١

 جالو لاب 9 00-5 انالف ىلاعت ُِ ”نالفو جررجلا نم مدلا كل كلذكو نام ةاليأ كيتا |
 أ 0 00 3 1

 .كااراعت ةهللأو ُهب ُهبَرَق 0 «ثلإو بوق ا ىنعب 8 الف

 رع ذآ

 0 ها ىنعمبأ اهم هلو هدا هذعابو. ا

 ءينلاد
0 

| 

/ 

 | ا دعأ 3 هع ١ دس ني دا 2 ماعلا ىلع

 لاك بيها ذخ ةدابلا + اص ريغ هما دعأب ريعا
 | فورظلا نموهو 600 كك د 0 يا ا لج أ

 ةفاضالا ناتل اج هلو اههنيب ةكرتمملاوا.ةءاككلا وا ةّيئامزلا

 ءو ةه ناكنإ أو تض درهم وف ا ا ناكن اف اف عطفلاو| ا

 || لجنللا د هللا فاضملا ناكن اف ةفاضالا نع

 || طقف ىنملا كبس ايونم اكس امانا وعم ىف ىنعملاو

 .ردعب نمو لبق .3 نم رمالا هل كلى امو مضلا ىلع قيقا

 | موقو: رس يأ | 6 كيحيف/' اذه لمفاو يو

 ةادحاو < هللا كيب و ١ كلل اعد دعل يا 5 مآ |

 نيب تلم هد تاكل 590 33 ع اكو ةيلصخناو

 جك لتي دواد 2 قة 0 لَو لبقو نيمالكلا

 ولت

 هو < 6

 مء

 تح دع 10 ىدايالا ةدعاس نب م كيف ٍِي

 اذه 5 هي نوديرب ا | مالك نموهو كك 0

 ةروس 2 2 0 م 2 دعب ُُظ ينو: يدعل قت وأ شيعل

 َضرالا ةاعكذلا ادع نمر برا تا :ك دقلو د ةايبنالا |

 |ةنع دعابتو

 ا 550 ةنع وينضم براقاورلا كهنم كيزافن دض دعتبأو

 ا ذضو كلا اطأ دعابلا 2 اة هدا - 92

 ا "انا نا ةغبانأ 0 دإبا خلشم دعب ج بيرذلا

 ْ "او ةغ

 00 لا عم ىنعبو . نوحاصلا يسدابع امري

 نانو بو انين كلك قر دكوو يي داءازغ ده هو

 نامزل 4 اق اِل كلو 5 قو ىئكم للعدل يال ناك ا

 ديعبلاو دع دلو كييف نام دعل ي 5 اننسيالا

 دكت يس يوحد 0 --- - 2 هس
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 نوفرتغي بلا نيب عضوي ا ل اج 1 1 0 55 00 0 0 3 0 0

 ا كا - .رلا يا نمعجلا نطبلا وذو. نانطب ج ةغيرلا نم

 اللا راغب < راضبأ ناك ارغب رظ» هسا اذ ةجاجادلا تلو تلو يار ريطياقا ف را تلا

 ل يتلا ةأ .ارملا كسا ننيب ةنجل ع ةراظبلا * 78 .يذب طبغي بثذلا لاننا نمو. تمضاب يااهنطب
 يو ايلعلا ةفشلا يس ةيئان ةنه ةرااظبلاو ٠ ضن | عوج اهب ٌثظي ال كلذ عمو اياد د اًمئاج نوكي ةنال هن ١

 | رنقيح لجرلاف ًاليلق تلاط ناف لت ملام ةمرثحلا ةيغاملاو سانلا لع مودع ةنطبلا هب رظْن امو نبا
 رظبلا * ابعاح فرط يس ةنه ةاشلا ةراظإو . رظ ذبا | تحاصو. ا نضال ا
 رظبلاو» .ةنلاعر لكلا لوط راسا ا هربا و نالت نآعبلاو . عاج هنطب ريفاصع

 ةنيبلا هاراظبلا * رده يا ارغب ةمد بهذ لاقي ردا .نم يهنيال بغرااوأ ةنطن 4 هم تا روب] للا
 ةرظبلا * اتش ا اطيلاادا لاير اعلا | لك ةرفكو دل كك او رّشالاورآبلا ةناطرلا *< لكالا

 :راجلاو ؛ يسركالب ماا : ةقلحو طبالا يفرعشلا ةليلقلا | نع. ابيهذث لإ ةنطنلا نفأت ةنظيلا لكلا ةنموأ
 ةباّكصل إو فلقالا راغبألا * ايلعلا ةفشلا طسو ةنطا اهناف ةنطبلاو مايا سانا اهيا اي تالا لى
 ةاخما يا ةضفافملا ةرظبملاو .نا.دللا ليوطلإو نطبو . تسلل ةئروم دسهلل ةلسفم وصلا نع ليكمل
 ةباصل ا رْيرأحبلا -ررظب 0 هيف نف دن نقعتملا لبزلا ءابطالا دنع سرا

 | ماخ ودي يفو ىحا ناكل جرلا مرت - مراظب_ ةراكنم ناطبلا مظعلا نيل * ةقرارمج عن !مدلا|
 ظ سانلا اجو ف ريشاو 1كببف | نيطبلاو. -- عساوااو ديعبلاو لوك ًالإو لكالا
 |” يلج رانوإ كسب الظيوخلطمب دوملا يخل 18 .ثيلغنلا ةيوتس ٌراغص بكايت ةنلث رهو ١ لامع
 | لاقي ظل غابنإ ظبلا * * نس لجرلا أ * برشلل : مو ا نال ردع محلا ىطتمو طاع

 عانلا نيسلا ظءظبلا * ظيلغ يا ل .نيطبلاو ةايزق 0 |. ]لا ةروص لع سنكا |

 | يفرط 0 هك فاش م ةضالخوت (قّرَع سّرفلا عارذ نم ٠ نطبألا *« ةتيلا ايرثلاو ةنطبأ
 ظ ٍنارينم ةافرطو لبع ةطسووا5 عا نعلام لفعل ناطْيمطاو .نانطبالا اهو اسهنطاب فس 53

 || زنتكا (هيس بسواد ) رخو اول ول ا ار ا ليما صل وندم مامن | ىط اة ول زحل
 | ىلظبلا * ابنا تمّيظتو ارا رحيظخ لوقو ا القروي ل تيراش حاسما يمول 58 ءنظبل أو
 | تابكارتما تاهل .ةفط اوربت ةيطملاو . لكألا ريثكلا هر ا | |ناعيملاو
 ' رد الجراب دلك ةردب اعز ددلكلا عش اه لا نط ايل اعلا طع
 توص ةياكح عبعبلا *< كيل اعصلا ةّمياَسبلا < ففحّرلا | لخما ةداملا هذه يف ىنعملا لصاو . ةدعملا فعض ببسب

 رو

 كا يتلا نت وتاب حرم عر اذا كرادنلا 23 فاوجلاو غارةلاوأ
 تناريصالا نفي ةاكج 5-1 ا يف لاقو . كنار هال ىف دل بط نلت

 007 مقل ةنم لتي ب 0 .يل ءالورمكلاب ةبطيلا 10 4 سومافلا|
 وعملا قاوع يعملو نوي نا الا ( ةنم تذخا يذلا | ظنالا يا) اهعوضوم ظ

 | يا اهرانا ةقانلاو ةلسرا دب ثعبو اتعب ةنعبي 9 لبق دوجانلا ةيطابلا * تاظبإ ني ةغل تيبطبا

 0 اف ةلطفيأو هم 4+ 91 هيفاتم نم رمانالفو | 5 اًماتع لحان نمد انا ي م ورم 0 ككل .ةيسرافلاب هي داب ديرعم د[

 مدا



 نط

 رحاملا ضيا لابلاو ديب امو لالا يدل 5 ف
 لعفي ناوه لطابلا ليق . ةَلَطَب ج لطابلاب أب هنال

 للة نكمل نسال اكل ذو افيو بانل

 جم ؤزتكةدس> عرشلا لاطبا ام اًضياوهو

 قولخللا هانعم ثاف ام نايعالا نم لطابلاو ت وخال

 ام مالكلا نمو ةتروص الا قبب ل ثيحب هجو لكنمأ

 ا زم جاغبو هءاهنا و ةقئانلارئادغل يلا تنل . ١
 دنع لطابلاو .انشلالو اب ذكن كي مل نإو هب دعي

 نتولوقي ةيعفاشلاو قمل تقوس ع ةرايس
 هل اطيلاو . ةءاجنلا ةلاطّبلا «دسافلاو لطابلا فدارتيأ |

 يللا نم غّرختلاو تاما ل اها ىلا ةيدوملا ةل اسكل
 خفت لا بلا * لغشلا رايا فالخ ةلاطإلا راباؤأ |
 ' نيب لطاب وذ كيسا لاطت لك ليكلاو 1 لطعتلوأ | ظ

 لطب * تاهّدثلا تالّطبلا * َنولاَّلعَب ج لوط
 لاطلإ مةاعنل ناك زج لاقي نأ ا

 هدنع لطبت وا اط ثرتكي الف ةئحارج - لطبت عا
 لاق“ تالاعتب جةلطَ ارا جنارنالا 2 ا
 لطابلا قلخلاو .ةعالخا ناسرف لاطبألا يشارغلا |

 مع.
 لا ٠١

 لولا

 ىنعم لص وكي نا دقي الر لطالا درا

 نلعبك غارفلاو دخلا بابلا اذه يف ةد ةدال /
 سونيلطابلاو سوتيلطبلا 0
 ةقرن دماطي ا ”ينانوي|

 :هدلاكرجت مل طيبا

 | هيسرج 0 تروزاحا

 تارا ل ل ر

 3 و راما هولا 000 3 برضوا

 موأ ةلاطبإلا * #3 ردها ا 7 بهذو٠ .بذكلاوأ

 نط

 انوع نالف نيو ٍنالفب ناس, ه١ ةفضف ناحل

 ظ 0 و :مروم ١ نااوب نيفراعلا هصاوخ ن 3
 |ةكد يا 00 بطب ىتشا انطب لوهجلا لع
 | نم ةنطب رظع نب نعي لج دل نطو ىطتبلل |

 ا ا ماا عيشلا
 || اهرغش ذها ةبيلو ةتاطب 'دشاريعبلاو ةناطب هل لعج
 هصاوخ د نم ةاعج انالفو 0 ٍنفذلا تحن 0

 ظ اهرشاب ةيلواكما قا .ةافاضو كاس انالف 59

 جداولاو ديف لو ًالككإو اهنطب ٌةئطب رشاب وا اهّسمَلو
 3 ..:نطابتو 0 هيلع لدتا رالف ىلعو ةلخد

 امم نطبا ةرشع قا 5 .دعابت مناكللا

 ظ 0 ةنمو٠ هنطل خت لخد ةنطبنسأو : تفاكو ردع

 | ام بلطو ءانخا ءيثلا نطبتسإو ١ ةوحنو يداولا

 وخلا نطابلا * هتيلجو هتلخد ىلع فقو َرمالاو هتلر

 اس عام ضرالا نمورهاظلا فالخاوا يت لكل غادوأ

 ظلغلا يف ءملا ليسم اضيا نطابلاو» ناد 3 0 جا
|| 

 | ةيظابلا + ةيحاضلا فالخ قاوسالاو سوُذلا رهو
 به 0 بسه 8 و 220 586 «نياللسالا نم ةعيش

 يذلا بتتلا مازح ناطبلا الا ليف مالا

 | نم 2 طب اهب 1 ةعقرو رعبا و اي نقال

 ناطبلا ضيرع رالف لاقيو .نطبو ةنطبأ جبابذلا |
 رهالاا دنا ا ناط ل١ انتلح تقنلإو .لايلا ّنِخَر يا

 حاب 1

 ةجارطب ةدحاولا ثاغملا رش ج 0 مطب

 طاب :
- <2 

 | نطبو 4 ةنطب 100 5706 9 هل

| 
1 

 0-1 لصتتتتلا

 ةجاولا بحاصملاو ةريرسلا ةناطبلا ا بطلا زظعوا رضخالا ّيسياو نبل اكديقانع يف را بح وهوثرأو

 ا لجرلا وا -ن ءاطب جواب ؛ تدا بونذلا نمو 7 للا 8 رعبلاو٠ 2 1 يضلل

 ْ هب د : دومب هَ ورش 3 ةفرعل يذلا ةنضاوو ةتصاخو ةلهلا

 وديا يارب 00 ةناطي اوذختال أونمأ ني ذلا | تاك ءللحت جر ةيكرتلاب لطرلا نامطبلا - نملطب

 اوبأ ىكحو رك 51 را فالخ ناب وَ ها 2000 018 2 هينلا ن )5

 ج اعيج اهقوفوأ 5 واه ةرآهب هلأ قوفو نذل | نودو | ةليبنلا | ةنمو ةنطاب فروا 0 هيسداولاو ةيلعأ# نو

 5 نار ل 00 هنمو ليق توثلا ةناطبب

0 

 نوذ ن ا 0 ةلايلقوو م 6 3 ع ان

0 



 طب

 نشرت هيف 1 انيو.ينان وب ةعيبلا ِ مدا نيو هقنع

 نيش :راطب و ليش راظب 24 ل

 ة يداءلإو ناسالا لبوطلا باكل اريرطبلا
 ةرارطب 2

 ناخرطلا مث 3 8 ةرشع هدب تت موزلا داَوقنم
 ١ :تتنيعيانف ىلع سهم ونلا ُ 09 ةيجتح ص

 اب رطل اكل 00 تيم
 ناي رطبلاو . كل امالا مالك ن 0 انه وأ ََك ءاراصإلاو ريطلا

 لعنلا ََك 0 نم مدقلاربظ ىلع ناذللا

 فّتخمو سوجلا ديس وا قيرطيلا كرطيلإوكَرْطَبلا
 علا دنع كري 3 ةكليرطبلا د« عفوي رانلا

51 0 

 17 4 يانوبلا 1 5 ريزاب برعم م !املا
 ' ءايزاطبو ةكرال اطب ج سيئرلا

 3 0 قحتأو و مالم نافوطلا لبق لايعلا سوؤر

 لا نما هولك او كبر رطل كا ارطبلا

 كراطبلا 1 ةاَخكرمبلاو ضيا هيكل
 ج اينابسا ةغلب ةراجتلا وأ برحلل بكرم كلا

 مطب
 فعلاو ةقفا مملح نطير طر عل

 همر | فطيم دعوات قاف ارت لقال"
 امد اوس 1 ةدادتما ىلا اوال ا
 دييجو طاع تكلا ساس نو هن ةاخل ةيمناولا
 دعي تقلا نوما شطبلا + كك داحن ال اهب

 ميك أو شاطبلا *سأبلإو هل ةلوصب لوانتلاو بضغلا

 ننطبلا يدشلا

 ال ]ال

 . متلو طبلا يف رجتاو زجتو ايعا اًطيطبت لجرلا

 هَ « تك

 طب * اهتشاطب |
2 

 او

2 
 0 ١

 تعب هردلاأو

 اع 0 قه 200 قر هن - ق

 ديكر

 ظ نم دحاول يف اننإ ثيأتلل هاا شبس ع ةد>اوإ اة

 هب 31 عّضبملا ليما * هّببَوَد ينو قر كك

 ا

 ا

 ا 0 عش 0 ع 0 0 وهف ارسخو ا

 دس ع 1 مدرب 31 0

 رةفاطإ ثقل امال قكللاذب تيس ل ةنغف اعاتم اكل

 ا مبا ةذر كر 2

 ةقرولا ىنعمي ةينانودل ب نوكانب/برعم ةفاطبلا تا

 همي < 5 _ ىم رع 2 ا

 خص اس ١ نرهدلا "2 اب ىرتشأ اًطاظنا ا لجبلا

 0 يا طئاطب درج لاي م نيش 1 طئاطلا د قبلا(
 والا ءامأ ريط نم ل 3 قام طئاطب طئاطحو

 || ةمامح لثم اسي ىقنالا نر 5 كلل ةطب هذه لاقي س

 ظ ك ةرورانل اكدانإو ةبذلا ةلدإلا * طوطب َج 7

 ” 1 نيمو همبلا ةدهاؤؤأ حا دومدلا ةاعووا
 ا سأرو لبق ةنم لاقبالو برثكلاو ب يلا ل

 || ةطيطبلا ةرغصم ةطيطبلا *ةيهادلاو قاسالب ع

 أ |ةمّدقم نم ةنانسا تطقس يذلا مطْبألا - عطب
 | لنسالا م كف

 | ةريخصلا ةعقرلإو ةل اسرلإو ةقَدَحلا ةفاطبلا -ىطب
 يف لاق .قئاطتب جون قر هيف يفلا بوثلاب ةطوبا
 | | لمي ام سادقم اهيق' تبغي ةريغصاةغقر ةقاطبلا ةباهتلا |

 نأو هددع وا ةنزوف اًنيع ناك نأ (كودلا ُْ يأز ةييف

 كس ذدنعو 0 ةدئاز دقيح هابل نو 0 بودل اميح 0 ند

 لج ب 57 ثناك ابنال ال ةقاطلا ماج اي 5 ل أ رو

 | را 22 45 ةاطب هر ريخا ىلإ ناكم ند ابيت

 57 زةيباشم هذه نما

 5 ءىثلا 1
 ا ا ل د ا ع

 د يع

 577 و لأطعنو 3 كون 2 للاب نم رد جالو 4

 تاكو لطدعت ةلولعبو هلال 6  لطبي ل جرلا لبو

 || اعايض ةبهذاو ةلظع ءىثلا لطب * 3 هيل اللعب
 ل م توك نكمل يتلو اق اد و

 اءامغ هب بهذ هينلإو َلّرَه رثيدحلا يفو ضل

 جت اذَض لطابلا * < لط ايلا اواوادت 6 اولطبتو

 | الي ِطبار ١ ١ اوعج مهأك س ايقريغ ل ليطاب 1 2522

 11 1 ل عما طل عملا ليات



 ا هدلا يأ ١ ةيفرظلا ىلع فلفيلاب 2 ذو | انهاي ان

 5 1 ! ج ةييط لح قنالاو خرا داع اإ

 يف 1 0 ةدماج دام بن 0 راطلا ١

 يقانوي كلاب فرعتو لكقتو ٌيروبلا كيلا كر
 ةاعلاو ةحارطبو ةخراطب ةلطاولا +8 ةنسإلا ١ 2 ظ
 ةخرطلو 2 2 لو

 ةينانويلاب سحرسلا َنسِراَطَبلا 0
 مغرفالا نناقلنل ا ترطيوةرغو تابع اطفالكم 1 ظ

 ما اسالك ةدحاول |١

 ' ناكل جرلاو 21 يف صاغوا تاصالمبلا مطب 0
 قاروالا نضغ كئاش تابن طاّبط اا * ير لا

 [ ةلعبلعب 1 3 عا اضع ف 2 ع زو

 ةظيطم ترا لاي كرا ند ل عبلأ ةطبطبتلا

 يع يأ

 | لع ءنالف هس هوجو لع ةانأأ ١ يطَب طع 7 طب

 0 ةباصا لوهم

 ل انف ءايطمل | يف عسا 0 طم و 007-0 هيب 8 صقل

 محمت لوف هدانا او ضير

 0 2 ي داو ئ ةنح و5 ىلع ف ةلمسا ف رلا

 نم ذخأب ضرم 0 تيب يتلتشللا

 ايدل دنع ع هلا +« راسربلا هبشت ةلعوهو حاطب لا

 ا

 ا

 ا روما ع واب كَ

 ف م او. ير

 ةلباو

 *ىصحلا قافدو لمر هيف“ 0 او ليسم عما .ةلامالا|
 ضيا ألا ا لام كم ةآحلل ةنمو حما ١ ةا هيجل
 ١ ىه لاقي ةماقلا ةعجبل ١ »< تا اواو حطو 0 ا

 ةوعب اذه لا ةيهجل او ةدلصخلا ةلاو, ٍلجَر ةملب

 ةماقلا ندخ ليلا( /دارقا غلا ةايلعبل ١ ةريطتيل ١ *< يق ةدضا

 كلللاق 5 حابأ جة علا * حاطب ج

 220 سأر اراب ةفرال 0 7 مي ياز 0
 فان كلا انجرخ 1 فر دايخ او او معاالإ ءاوطا| |

 نم ين الغلا

 رطب

 ن9 اتيال هنا آلا 57 ةدايلاو ناكملإو 0

 1 ءاطب 5

 »» قدحالا 31 006 جعاللا رصرابلا * 5 ١ 0 دعا

 ىلع بهذي نك والعيال يذلا تيطنبلا نم م

 200 1 ةماعلا ريَر حلا 500 2 هجوأ

 جتابلا ١ |

 هيت الوأ ة

 3 روكا 4 0 ةيمأ 8 بصتلا قاقد ينقل

 ةمد تهذ لاني سدّطإو' لطابلا رطبلا < ريطإوب. ْ
 ظ تي 1 مانع 0 3 ا يمصالا| |

 راطيبلاو قونشملا ريطبلا 3 نيحألملا املك 0

 لن دليلا اع نابي اهعف٠ كمي يأ راكذ ا ءامسالا| | ١

 دوليا اريثكلا لا ءاطلا عدقتب 5

 هيف ع ادا * مم يللا 0 متخوف ةتعبلاو

 راطيبلا 0 ٍمسةنمو شارت ةرطسو“ ذاعم كا

 رعب لدار رطبو .ر ل ي ب يف هنإوخأ عم ركذيسو

 ربو رطب وه اههجو ريغ ىلا اهفرصو اهتحي ماينلا ةلعولا مك

 0 ةنع راكت قو ةها اركلا قا ل نا ريغ نى م ةه ا

 ا لس ليقو و ركل ثيدفلا ةنمو٠ .ةلبقي مب

 | د يا عمر 3 ف 52 قحح هلع ٠ |[ هل ا ةلعج ا ١ هه

 | 0 الف وحلا نع رعب اك وه لبق و ّالطاب قاد و

1 
 َّق - ع - 3 5 5

 ٌقو٠ لد لاو ةفاعم هييل ء عطق وأ هتقاط قوت ةلّج

 0 ةناكماب قلننال يا“ هءرذ كيبحاص نرخ ال س ًاسالأا

 ظ 0 ص 5 2 قاطملا ريغ ةنلكت نأب ةز

 رو

 يي 1 سما ا مورا يلباَزطب

 *يانوي ثليبجلا:سفركلا نوبي اسارطبلا 57 2

 نوبل اسارطف ل اقبو رذحلا نضركا

 0 ِ نهاكلا اعضي 0 4 وط ”قودسسأ ليثرطبلا .

1 

 الو

 أ رثك ”مونلا ل اع دع ةقعأ طب هزاع ءينلا رع

 انا ماتا جنو اجرلا

 |[ * مان يا هلع ٌلاجرو لبا لاني ةيخضتلا لاجرلاو
 د

 وتب 1 /

 ظ تيا 0 نمو دقي يارا تارك

 افضل الاعلام نوه وو لاو وما اسف اوكا
 ا كا عراك وش 0 شهد ةايتعاتنو ١ ةعنلاب قطو

 ا > ع - سالو د لا 2
 |« كرما تدشر' ل اقي 5 كديغ ترطب ل ايو“ .انح |

 ا - 52 ضر نى - رع

 ةعرذ هرطباو ١ ارطب ةلعج انالف 3 املاو ةشه دا 4



 هلل ا

 ا ًاليلق م 0 2 رم نيل ض دوضبلا 7 ضماخلا ”نبللاو ا

 ديلا كلمو ليلفلا رطملا ةضرضإبلا * صضاضب ج ًاليلق|

 ا د ورثت يسر 39 عمدلاو نيت
 هرم | نالفبو 3 ةاًعوضب ظ

 -الكلا لأ ةعضباو ٠ افق عيب ديلا 4 عوهو ٌةنمأ

 ةلكسملا قع اًملفو ايفا اًنأيب ةنيب مالكلا نالفو ”اورا

 صضبتو  امماج اًءاَضِو ةعضابم ةأرملا عضابو. ةافش |

 او صا ةيجتم ابو عصبت قرعلا |
  ةلعج <يثلا عضبتسإو :عطقنا هيلا عضبنإو. نابت هىثلا

 اىلا رع عضبتسك لثللا ةنمو هيف رجاتو هسفنل ةعاضب [

 .لبالا يف عضابلا رمل ٌندعم ربت نا كلذو ريم

 : اولا ىف لدلك
  ةعضابلا + ةَعضب ج ريفلا ةكلو عاطفلا دعا ظ
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 2 07 ٌكضا لا

00 

 عطافلا اه ةويساا ن
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 راسا و داطلا < تاطرا اهل ل طاف

 اًجورخ اذ نط ملوق نرم َنآطبو اكلات
 انهاكووح اف .فايطبو
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 ا ا نوعجا مولا < ءاجو ةامصب هاج < ىثنالإوأ

 الا
 اهنطإ يفو الح ةاغلإو قرب انصب '
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 عما هييف تل لصبلا 3 فا كفن :ىدح لاوس

 ' ناكام ةنم لوك ااا ءنضيفو رار ةعطفللا ةفار
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 0 ةصب لوقت ةماعلإو ةزح إو ةررغلا ةّوصإلا ق
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 تاه

 اًرَدَه يا
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 يا ةيسرانلاب هاوس بّرعم يف لبق برعلا ق 3 ارع ي

 ريصب 6-0 بح وذ وار رعب يأ ٌريصب الف ظ

 ظ ا /1 لوقو .ةأرصب جربخ اهب نع يأ ةراجتل اب
 بسعلو قيعملا 2 ياريصبلا أم بدنحيو

 ةديقعو لقعلا ةريصبلا * بلكلا هيف غلو يسذلا املا

 اع اج رخ للا + لد انوا طل مرلللا
: 00 

 | 2 يس 5 ةحاوو تيل عن يّفش نيب أموُه هناك بيعل ام ىلع

 - 2 هواك وأ يملا ىلع ع ٌةِيم 00 نمل نم
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 اي ب كيال 5 ةيفوصلا فيع ةروضيلاو

 رصيلا ةبانب |مطاوبو ءاييشالا قا ال بلا

 ايس و أه درهاوظو ءايشالا ع 4 وت يذلا قييدلل
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 | 558 موي طوقك ةغل ابملا هي 0 كي دش قيدحتو

 - رع رج

 2 2 ' فرو . الو او ىلع نعل تابن ان قابلا
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 .ددهملا اطوقي اعزتم ار 0 رصاب ان كير ل هم

 1 ل



 لآ ةروس يف هلوفكوب ةدّيقم تناكااذا غل اب نوكت اّمإو
 ربل” مسا ةراشبلا ليقو ٠ ملا رسانعب مردف نارع

 هنا ال روع وأ الرا و اًملطم هج ولأ ةرشل ربغل قدص

 ىه ةرابغبلل فرعا ىعملاو. ل والا كي املادبسا:تلغ

 .ةلع هب رجلا دنع سيل هسذلا ٌساسلا قدّصلا ربخلا

 اال 'ءافعم [ليغالا نال ةيناني ةفاضا ليجتالا راش

 ىنا وأ نا ناس الا وأ قلخلا نشيل ا ةيزان ويل ١
 1 تيعا“اسإر 2 3/17

 رهاظو اراشب | عيجو نيرشب ىنذي دقو اعجوا ادحاو

 0 عمج ةراغنأو رقرشل عج رراعو لبق ىاتننالا دلد

 عوسإ بقل نشا ترباو مدا ةيكويشلا#وتاذ . عمجلا
 ةقالطاإو حرتلاو ةّرسملا رشبلاو٠ ىراصنلا دبع سملا

 .ةراشبلا وعلا د دج ا د ةشاشبلاو

 هل اعد كل د كاش

 انه يارب أي فسوي ةروس قو سا مولا و

 داج رهاظ ةَيَدَبلا + تيّيفوكلا يغب ةءارق قجالغ

 ةيرشبلا با ابن نم ربط ام وضرإلا ا هوانا

 اكريتعملا قى ب عابتأ ةلزتعملا نم - قرف

 دفيع (ةولاانم سنو لم جلو ربل * ةلزتعملا لع
 اوما لاقي ةليجيا ةرييتبلا ++ ةكرشبو شب ج يراصنلا
 لاق 2 "أش 2 ما يا ةريشب ةقان و تلج يا ةريش)

 زجارلا
 رئاشبلا اههجوَأ يف فرعت

 رجأشم يقف 8 ا

 دب | يايرل) راثآ نم ضرالا لع قئارطو ىرغبلا رقابنا
 ناولاو للا نم ركل سَدلا ن 22
 ةنم: ليفي وهو ريشابطلاو بطرب ام لّوا لختا
 قزم الو عيوش ا لئاوا كلا ذكو ةلئاوا جما اريغامتو

 هل لاق ثعاط بلا تب حاصلا ينو داو لعف ان ظ
 ىو رهاب انوع هما 5 ةدحاولا ةياطمللا

 ا!ناف ديلا ةكرع هن الب رداص لعف ةلوتسلباب دع

 'ةريثابم تيجو . ديلولا وهف حاتتلا هي
 تارتماو «.مدا يس ردم مم لجرو بر 0 م

 قلما ة :ر 5 .ثيغلاب 0 1 ١ حايرلا

 نوللاو
 ءيشلل جو ا[ قلط ا هش ثلو ع ا 2

 ديدعكلا ةروس يق ةنمو٠

 (لضافا نم

 هيب 2 فلم هلك 2 نالنلو هلا َكيض و هيلع لبق

 حرم ىيدصل اب قيدصلاو هيلع لبقا
 | ادد فلا ضرألا تشي 3” نان سشوشلو 2

 ةشاشلا ** ئشابلا شامبلا * امئابن لوا ثنبنا وا
 هجولا قيلط يا ب ته لجرو ٠ ا ّ لا ةقالط
 * ىيلطلا ةجولإو ةشاشبلا رينكلا:شيش.لا .*ةيسيط

 ظ نشاب ومن ا 4ب

 كلم يا يتذيشب هل ثجرخا لوفن ديلا كأم ةَشْيَلا
 هما (قدنيخلاو قشبالا قثب اللا يعدل

 طّقب لاقي لا طشب أو لع طشب - طشب
 ظ طيشبتل 9 ةنمو ”ةيصحسم ةيقارع ةغل يو طشنأو نالفاي

 | ١ يكن نكي نأ دعبي الو ااه بينغ نيولجل ةماعلا دنع | ١

 || ةيكرت ءادنلل ”مزالم ركذلل يس طشيلا + طيسبتلا

 فلا ويف ريخال يذلا 1 رافلا 00 و طش روب |

 هل هي 9 00 ا 7 قياضت يداولاو

 39 هلجو ةعشم همام ةعاعلا فلكتو عشب نعمك عت

 دخان رمعطلا هيركلا م اغلعلا ثم عشا 3 اعف 5 ا

 اةوسلاو اعشب لكا نمو كاتبسي الو لاغي |
| 
 لضنايإ رتمابلا نيايعلا او سننلا ثييخمإو ةروصلا عجل و. أ

 مر 5-1 1 -

 دّيملا ىأ.ن ا ةريثك ةعشن 0

0100-0 

 ل رطل ند هما تشل
 اهب ةبرض اقشب ةقشبي ةقشبو ةقشبب اصعل اب ُهَنْشَ

 ٌيراخل ا ثيدح 2 200 .رظنلا 4 نالفو و

 ا رار طواوخأه عشا رفاسملا قب
 قشابلا زجتكر طللا ةرثكل رنسلا نع رع

 أل شارل ع 11 ةرآ ارمو فونج ةيف ىق جاحلاب |

 ميمّدلاو ل

 أ غش تب لوهجلا 0 ضر قش - غشب

 |رطلا ا * ايشغبا َضرالا هللا غشب أ »*« تشغل

ْ 

 ' ةءاريطلا نوع
 | نا يصير الو نفي ةناخ دمولا ن نع وز وار وللا هب



 نسب ا

 او لالحلا ليلا + ةهاركلاو ةعاجشلا ةلاسّتلا
 ماعلا اق ركذملاو عجن ع او دحاولا د 7
 ط +يرعانيلع لس ميراج 0 ٠
 اهليلدو رك َلِح اثر ف 1
 نانطغ نم 0 تن مرح ريش ةيناع اضرا لتكاوأ

 لو كر

 اليو يا هل 1 نيم نييما ها يا السب السب. 0

 0 ىنعمب 0 لاقيو' ةيلع 58 3 ًالسبو هل 5

 ةلسبلا < تفاحلاو سوبحلا لسا لوقا يل

 هلا ليتل + لآعتلا عامتلا لولا *يفارلا ةرجأأ
 ةينالا يف ىقيباموهوا يل 0 هجرأا هيركلوأ ١

 رعط يف ةيفلع اء ةليسبلا 0 موقلا فارع أ

 ةيعط هركدف تت 0 لسبملا + ةلضنلاو هيلا[

 ءاتلإو 0 ةراصعو ةّرشلاو سيق ١

1 

 دسالا ”لسبتملاو لسبم لظاكلا

 ىهوأ ةنسحأو كوخ | لقا كض ا مس 3 َ ُ

 ا را ”مسأب يس أت ود 1

 مدتبأو مسبن# ةنفذ ام يأ ٍٍ وثلا يف ترسل 6 .ملا 0

 مسي ليلا: ةهروشس ِ ةنمو 6 ! ىنكلا ١

 ملا

 ها 5 اتياةتيرخلاةلمسلا وفل
 قآاطتو هللا مس لوق نم يا هلت |
 نسل حو راو أو تحال مسلإ م وق 0 كك ناصنلا 1

 ! ىلع يا ميحرلا نمحرلا هللا مس ملوق ىلع مالسالا دنعو

1 
 رَللا ا

 * أطوق

 5 مع
 يعم رااصمولا

 ذوخام 0 هللأ م لاق 0 لورلا 1

 دنع ةليشلا

 ابسفن ظافلالا
 6 2 ع درسا ق2

 سومانلا قو وح 0 لجرلا نسل | -- نيسإ

 ثاّرتلا ةكس ةنسابلا * كان را ان ةاوشلاَو نا
 جراتكلا ةقاشم نم ظيلغ قلاوُجو عانصلا تالآو

 ب نسح نالف لاتب ن 1

 ال ل 1س ل نسبا 2 درك ل ليبس لك

 ا عقب 0 3

 ريغصل 00 3 فير لعل و 7 ةغأ ُِ

 ميلاب ميسيلا لوقي نم ةماعلا نمو .ةسبلإو ٌسسبلا
 ك0

 و

 هب بشت 0 ا ةمابلا 6 0 را 2

 6 000 نأ صو نالفب ناك نا وة ها

 ةمراف لظنحلا قرو شبشب
 هلع 208 5 ه-_-_ هع

 2 ذوخام "تشو ةعسأو ةءابع ثشيلا

 تارخشل ةيكرت 1 ق 2 د 3 3 3 م

 ريظن ىتح كد ا 07 رغو 0 لقو

 س رت ريع سو نء

 0 2 0 35 رس

 رعاشلا لاق (ما م ار

 ءلا ىلا نينهابلا تيار اذأو
 0 1 وخذت 1 1 ١

 لع“ عاقب مفكا اربغ 1

 2 0 اب رشبأو 0 0 اف

 لاف كلنضب اولزن م هفاذ

 0 5 نالف 0 0 - أب رِشبأو ىّوربو

 هي 0 7 هجولا حاط يارشيلا و 0 ياار

 ةنمو 0 تالف َرَشْبَأَو حرف هب مريخ وا هر

 يتلا ةنحلاب 5 د مي هوو ربخي رشبأ

 ىلا امئرشب تجرخأ يضر فر ل هك ردا

 ةنسح رمالا نالفو تحتل ةقانلاو اهابن

 امم ةأ 7
 ض م 2 5 - 3

 رمالاو 3 رسل هيرست كلرص 01 ردو ق3 اراض وا

 كرم 0

 0 رت هرشي اًنالفو“ رف «يثلاو : ةرضنو

 مهضعل 0 ردات 2 ته لغ 0 رد 2 هيسفشب ل و

 7 2 ىنعموي دب ني ا 4 ره اعل

 رهاظلا طئاحملا ةروشابلا * هجولا قلطلا حرَتلا ريثابلا

 ندوه لاقي سانلا طاقشراشبلا * ةنم ىَرب اموا

 رعاشلا ىل اق لاا ةراش لأ * مطاقس يا س 0 راش 3

 راسل او دن اكلا بن لاح كيتا نآب ناو

 0 نعل يا نا سا

 . ةرشبلا ُك ةرئا ربظي يذلا حرنلا ةراشبلا توك

 جرشبملا ءاطعب امو قداصلا ربخإو حَرتلا ةراشبلاو

 ريخلاب الا نوكتال ةقلطملا ةراَشَبلا حاعصل | يفو .رئاشب

 4م



 0 5 خام 0-0 مخ 0 6 هم“

 0 2 طع ا قروو طس

 ب 0 : ادلاو 6 ردصم كاملا #3 هيلع

 دنعو 00 اهعئابو رصم لها ةغلب ة ةشيشملل بأ ظيلا

 عم لب ةقانلا طسبلاو طْسلإَو م 200
 ا طاسسو طنش طاب جاهم عمال اهدلو
 ةنمو٠ طم ا در ا 5 0 فلاب

 0 1 0 0 0 1 بوتي قلاب 3

 «ةيضلإو رسكلاب ناطسب هادي لب هللا دبع ةءارق فو
 ةلي فنلأ 1 2 ةضل 93 ةيظعلا ينييخإلا ةاطسلا

 ةطسبو لاكلإو لوطلا مسجلا يفو عسونل ارآعلا ٍثو
 » عْرَذلا ةمولعم ةنم ةديضن خوجلا ةطسبو .ةتعسشيعلا

 0 و 3 أتي هياكملب طسبتملاو ا ص را 1 هبا

 1 كذاك تمالك ايلاو طب تاما 55

 لضلا ضشرود رع اص تنفخ را
 نيس دنملا دنعو نيتّرم نلعءاف ناعفتسم نلعاف نلعفتسم

 لك عسل شوشل 5 هجولا كي ل جطسل ١

 ءاهدلا 0 خجذاس عفلعلا طيس او حاوسم 0 رك نب ديلا

 !] | طسبنا امو ضرالا ةطيسبلا * ةاطسو طس رج
 0 0 3 .اهدلو كد ع .ةضاا أو أهنم ىوتشتأو

 يا هل هطيسل ِ بهذ 0 فرصلا نم ا ضرالل

 باتقالإ نهو ناكملا نم عستملا كة >< ضرالا مح

 ظوسبمو ندجلا نييايحلا دنع طوسلاب وطوشالا
 يا نممج 0 نالف لوت ةدايلاو طمس برلا

 0 كب دنلا 0 2

 علا فرس اهنا واخلا قل نر وراعسملا
 ١١ ةريسيلا ةرتكإو داوسلا ىلا قاقد ٌقورع ئجافسَبلا

 ُِ لجرالا ةرافكلا ةدودل 5 تاذ ةرضاحلا لاو |

 سل اكد يش * ايلخاد ْ

 ماذجلاو ايلوختلاملل عفنت لبق ةليلظلا راجت الإو رو ١

 لجرالا ريثكل ابو بلكلا سارضاب متو |

 مدل ري 2-2

 نب ند ل ةوالحو ةصوفع قم

00 

 ا يي

 02 داب 6-5 ةرع 1 5 اع

 | تعفترأ انو 0 اد قرب 5 بت 4. .قسل

 يبحود ادي اههياف ىةروس ف ةننو ل اطو ةناصخأ
 [قسيو.لماوح ليقول اوط يا تاتساب لخنأ إو ديصخملا
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 | دل كا نالف
 ١ لد ظن ال كا انيلع : قسبت ال 8 وشن و ةلوط 00

 يف 1 3 'لبق أَمللا 1 - ُْف 0 دان رسقسبأو

 ع

 [لاقيو.5 ةأرفص 0 ةرغ اق ةسابلا 2 قيمأبم م ج قسبم | ن

 ظ ةباجعل | ةقسابلا * اهنيرش يأ قالخالا قرسأب نالفإ +

 ٍ 2 َّق انآ تالا 37 قس 1 ب ج ةيهادلإو ةيفاصلا ةاضيبلا

 نم عرضلا ةليوطلا قوسلا *< قاسب ج هيدا ةقسبلا
 قولا قاتسالا ** ءاغلا

 لخما نم 1
 راص 5 :ل|و اليس ناك وسلا 010 ع ثا سس

 ْ لقخملاب 0 زارع 2 ف 1 00 9 0 1 2 ٠

 رع - 2 ١ 1

 دتشا 0 7 7 ال 0 3 اا 5 ل

 00 فيل و وصط لا لنك  ةهركتالل رك

 ةكلولل ةلساوا سو ةضّرع اذكل ال را
 العم نأ 3 ل ماعنالا ةروس يق ةنمو ليف باذعلا

 را ا

 ةنمو عنا لاسإلاو لسبلا |لضا جانت تت لا

 لجرو ةنم تلفت نأ نم عنق ةئسيرف نال 0 ا

 كيلع 0 انهو 3 9 ند .ةعاببم 1 اجت كس كا

 الدم متو .برحلا هي ةلواص ةلمابو .”ءارح ا

 ع

 ]تلو ةسمظَتو ةنآر ,متهركو أ“ ةعاجش وا اجضغ سبع أ

 |لستساو
 أ لتي

 .اهطو 00 1 هال 0 م ار اراا

 لسبو الس ج لطبلا عاجتلا ليمابلا * اهدعإو
 0 ني يللا تير
 || * لياوب ج 0 اًضيا_لسابلاو ديدشلا ذيبنلاو

 أ -



| 

|| 
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 توححج#

1 

1 

َ 

| 

 ل ةرجز اساسا ش

 نأ

 ويس
-- 

 ا كارلو رك جرا ةدخإو ةرسبلاو رس
 لكلا بيضق ىلرواهتولط لول ف نتلاا

 ب اطَو 1تنأي 3 لدوقك

2 

 م
 ا

 ا لاق نا ُ ةاعيصلا من َ سل 5

 ةزسبو أح ىمملا ضراب ٠ تعَر

 اهلا اصل ذ اعفتا 4 00 كو

 مرجأت كيلا 30 ا بل 2< كتنالا موس |

 1 'راطما + رس 3 0 ةبراحم ةذخاونلا َ ظ
 رفا مف كافيا يتلا لنا رسبلا حش 2

 لليد خخ و

 ىلع 2 0 نعل خابر تاو 3 4 دو ءامت لبقأ ش

 رطلل||

 2س بمه ذ 5 6 6 ذا ا 0 0 را 6

 نسب سبب اهرجزو اني ا ل قوس اهفانت_لبالإو هل هلام كك

 هل اموهماغ لسزا هزات هيف ديتجأو ةبالط < ياو

 ةعقاولا ةروس فو ُ قيوسلإو اهنّرفو اهاسرا دالبلا يف

 تراص ىنح ْتَنْبُف ىنعملا لبق انسي لالا تسبو
 تثقيه و | هت اذ 3 0 نم 1 هلأ : قيوسأ 01

 دهن كي ١ اهقاس اذا هلي سب .:نرم ترسو

 أ اهاليغا ا 3 ا 5 سس سس

 ةناباو راس ناعوت 71 را باو
 ةدحاولا ةّيلهالا ةرطا سلا < ايدق ةّكم مسا ةساسبلاو
 لاق . دهتلا اًنضيا ٌنسيلاو.امييفءابلا رسكت ةماعلإو هيأ

 ُن ف 7 -

 هدهج نم يا هو ٍهسح نم هب ءاج لاقبو ورعوبأ
 .يتتاطو يي دهبج يأ يسلو يسح نم ةّتبلطالو هتقاطو ْ

 با 00 كر نم هب انج لافي ُىاسكلا لاقإ

 اص 000 قىح اع 0 000 ىعمب ”مضلا ىلع ٠

 هيث يو 00 0 7 ند و الرس وحوأ كح

 + ةاعثإ او ةسنالا|

 5 ل 0 2 سس ا
 رخل

 : كيالي

 مل 0 7

 ١ ةقانلا س وسلا *

 اب بطال لا يا س اإل

55 

 ئركبلا ةرم نب ساسج ةلاخ هيه ا ذقنم تنبو اط
 يقلاي اهني ترا ثراث يبلعتلا لئاواجتيلكل تاق

 | لما اهب بن رضف أون :افث ىتحا قب قدما ع

 | بست اهلإو سوسبلا نم مآ وه لاقي مّوشلا كي
 || + ماغطلا خرم ليلقلا نسيِسبلا # سوسبلا برح
 | يوتا هدي فاك و رامقلاو عير اوما
 | ةماعلاو تيزلا وا نمسلاب نويطخلا طفلا وا قيقدلا 9

 ثبخلا بلع ناب لمعي بارشو ميملاب 0 اهيمست
 | ةييغلاو 2# ضيا ةسيسإإو 7-1 هيلع جب 2 0 د 5

 |ةسيسلا معيبعقوا ل اياها تالا ىكاذ 3

 0 برعم ناجرملا ذسبلا

 |اًنالقَومَرَمَت طب ةظسبي سشارألاو ب وقلا 0 ١

 | هاو اهذم هلا ديلا ةليقو هادبا ردهلإو اكو رس
 ظ ا الف نمثالفو ةلضف لع اًنالف ىلاعن
 شرف لاقي د 2 نبا لاق“ معسو 0 ناكلإو
 نغارف انهو ًييض ناك اذا كلذو يظسبي , ال انما 0 يل

 3 1 قاع امال قا اعنا ماك 18 كطقجا :
 ةطاسب طتسبي لجرلا ظسيو.ويلع ظاس لوهجلا لع هلع
 يزد ةططشدم لقيبن ذا حرام ناشللا:طهنابام ناك
 ظ 0 دارو ةلولع يوان قانا قطتبلو

 | كرتو ٌلَدأو ًارتجا لجرلاو ّدتما ٌراهلإو رشتنا طسبنإو
 است او. طسبناف نالف نم تطسب لاقي ماشنحالا
 كب 3 ىلاعت هللا طسابلا * اهدلو عم اهكرت ةقانلا
 كلا نم دينا كلل نمو هلق نا كوالا قزرلا
 امام طماقيا ةظفابلا دا عفا يل لطلاب نو
 1 ا للا طنا عاف لا ب دو
 ىلع ةطساب ةماق ُةَتيكر لاقيو . ناتليل كلا | ي

 اهولعج متاكةفرصنم ريغ ةفاضالا ىلع ةطساب ةماقو
 باتقالا نم طوسبملا ظوسابلا  ةطسو ةماق يأ ص

 نمر نيس حمو ةمانلا + ورلد
 ام طاّسبلاو . ةعساولا ضرالا طاّسبلاو . ةهظعل ارذنلإو | 5

 ّ ضرعلا لبق 9 نشاطلا نب 5 ٠" برضو طب | اة نيني لاك ْ
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 0 م أ 0 ىبسبير 3 3 1 وهف هب 2

 عنتال ةثانلا عدلا ١ ةلثا اس ا 51 هبو ةيلع

 هانا اال يطال

 ا سهسبت يس قس َُك اقف اهاعد ةقاناا وا مخغل 1 و

 كركذت ةي .كلاو سانلا 1 ”ةرجت ةسابسبلا © قرحلا|
 اواي ملكا اذا ةعطو رز م سير

 هيوسأم نب ١لاق. نيصلاو دنطا نم نع 2 مك

 ناسللا يي 12 فص خاف

 رجلا نعببلا دك دلطا زودت قا اه 2و4 سوغق يف
 .بسبسلا باوصلا وا لاحرلا ةنم ذختي ٌرِتو لاخلا

 | لعنسباسبلا تاهرتو تنضولا لغ ٌنسباسَبلا تاهو
 ءيش لكنم بذاكلاو لطابلا ةفاضالا ظ

 ىدعلا قو ذو داوانلاكو كبل ةئالبلا كن
 كمل 00 ة قمسلاوا

 د ما |

 يو وقرا هلال ]قم ةلفلا ةقوتسبلا * 14 راَلا| 0

 داس 2 اولا كك ةحسب لعرلا ننعم |

 تبالغاو :ةقيتتم لاوغ ايدك طئاخ اطيح ضرا لك ظ

 راجثالا تناك ن اذ ضرالا افا امتعارر نكبر اال
 ناسا لقول

 برعم مك نم ناك نا سودرالاو ل نم ناكناأ|

 يف اهضرا ةءارز نكميال هن 4 1 |

 'ج ةرطعلا ةئار /| عضوم دان هلابك ناس يوي

 هروظانو ةلمأ هاعو نافع لأ بحاص ا لا #2 نيتاسب |

 ئَربلا هل تاب د نمو[

 نابضنلا وص عأ ارد ون فايت 28 3 را +1 !ناسبلا

 ”يربم اك ةرهز زو دلوع قاروالا:ق جيفد رهز دا م ىريفرف 0

 زاجل تك عرفتي ىقيسوملا ناكلا نم ببرض راكن اتسبو

 لالفإو ةكسلاب فرعي ثابن د جابيتستلا

 ناجرملا لصال مسا وهو لوزا
 ا معو وعول

 را
 لوني كك يهب انآ عيبا

1 

 ءينلا لع تماد ةقانلإو عرسا ٌلجرلا َنسبسَب

 رضرا يف رفح لجرلاو فقو رلا يف ُبكرملاو اهرب ار
 ىارهنلا : ُِ ءاممأ وم

 | رسبلاو اهَرَسَب ةجاحإو |هلكاق سبابلا ثابنلا قورعا

 ل ناتسبلا بحاص عاملا + »< مداخل قع ل

 روهشملا
 هه ص 2 هم

 | هاك ملل ةرقو ةلغاارس ُه 0 0
 نمابّيَرَض ةقانلا لل إو مارا لبق اهيقلا ةلغلا 0

 عضوم ريغ وأ اههاوأ ريغ يف اها ها ةحبض ريغ
 امال فبدلا قزاز طاق ةنيارت لاو بلطلا
 . ذيبنلا يف مريغ عم رمت اريجت |وطاخت ال هسا !ورن الو

 4 قرنا لبق ةلسوح عاشقا قلل كيو قام

 يلا راو أ ًادتبارمالابو هلحم ف 2انقانن كلل
 | 2 ١

 اروسبو ارسلارتفما|

 س5 < ع

 ىهف هركنو رم ردو سبيع ناتي 2

 ٠ ا كسا 0 0-0 ةوجوو ةوسيق 7 0 ةنمو رسب

 أ * ةيطقتم ةهركتما

 .٠  0 - 5 00ب 5 ٠ 5

 ىلا ٌرودلاو تردخ لجرلاو درب ٌراهنلا رسبتو . ةءولظم

 يارلا لاقو ةبلطا

 ةنع ضرالا تانب تبا اذا

 ديدان يعير

 تردذ لجرلاو ايرطا

 ةفشلإو فنالا لخاد فو ةدعنملا يف ثدحت د

 عاقب ال فيصلا هي دئهلإو دنسلا لع مودي لبق ٌرطم

 ه رك نري

 رطملاب دبعلا ثيدخحلا ٌيرطلا لكل لد هي

 0 اا وأم ا

 ضخا اذاف بماّيَسف دقعنا اذاف ِدْلَط هلّواو هباطرا ٠|

 - ع

 1 55 ىتنا 3 د اخو غلاخ هع 1 1 كاربت

 ندلا يف سي زرت اقرا داو ١ رمت 3 وعمو

 00 يارلا ىلع ىنت يأ ١ عضاوملا ضرالا تانبو ل

 | ةذذا هيثلاو ا ريدا اه درسل ىنعك ةجاحاو ةلغغل ا

 | رافت لوهججا 06

 ' 1ك نو ل شبل :ةرابلا لكل نسبلا 6# ةقاسإ

 ظ كل مج ةباشلاو «:ثادلا اذ

 | قتيف ايش َريَكآذاف لالَحو دارسو لاَ سادنساو هم ًّ ع ا سلا 5 ا
2 

 او مو 9 0 اضع اذ 0

 | |وهو سكعلا نولوقي موقو عرف دسبلاو لصا كا لأ

 ةراسبلا * رسأوبلا 1 ئروسابلا 7 ريسأىب جاضبا |

ةجاحلاو ةحرقلا رس
 | م اأو ”
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 ل رمال

 ءينلا 1 د علط ربعبلا ٌبانو ّقشنأ هيل 0 7

 ١ ةنم ةعفر ننام و 0 نيطلاو

 7 و - ّ

 بشت اهريغو نها لذبتو 0 مدل | ةريشعلا نيب ام ا :

8 39 - 

 أ لأ ريا ا هريغو 2 لا هدأ

 2 0 ريع ع «يثلا ةاربتساو 3 ار ل ٍ ١

 0 ١ ناكأ اركض لي اكارز 2 ترا لزابلا

 نسل ةنماشلا ةنسلا في ,لزي ارو ةعساتلا:ةنسلا# 0
 54 م تر ا ية

 اًضيا لزابلاو ٠لزاوبو لويق كر حت يي نوسراعلا )ا ْ

 لوزبلا تقو يف و علطن غ ل|و هتبرحت يف لماكلا لجرلا 0

 داجلا ل 205 جاجتل ا ند ةص راح

 عرشل ف رع

 3 ازابلا ل زاب َج
 تيما ١

7 

 هدنعاهبوقعي لاقءاهد لاس ىلا ناوودم
 1 7 مل :

 ع هللأ ا كا تاع لام نم ”ي“ هدنع" نبل يأ ةلزإب 1

 نإ 0

 ةلزاب لل تسيب ام ينم ميش يا ةلزاب مطعإ لو ةلزاب
 * ةدحاو كيسا ةيغارالو ةيغاث را م تيقب أم لات
 2 لاذتلإو. ندلا لزبم ام ب 5 دلو لازبلا

0-7 

 خا انا ا لزبلا

 ا! ليذاز 2 ا لباب ا ةلورب ةنمو رصم

 لات“ هدد ها 58 وذ ما ناس ةّدغلا 0

 هاب يدنلا ةل و و »+ اهريغ و رح

 دعب تلا بكوكلا س 1 0 57 1

 لبا يذ 0 َْء 7 قءر زودت 1

 ةلثبلا + لزب 3 م لدا رتعلتتلاوأ
 ا وهو نت ادم يدب كا ياراإو ةييظعلا ةيهادلا 1

 0 . ماظعلا رومال ا موبي 6 تحاض هبل 0

 كرم وزإلا 3 لطابلاو قححا ني لصنفت يا هالزب

 ةلرئيلاو ةليرنلاو ةلزيتلا + لزب ج لزابلا لالا

 ا ايوا دانضملاةلراملاو لزمملاو:لاجرلا نمسا
 باول دب

 ايانشل ي و [هنانسأ مد ضع اك ب هيد 1 ب

0 

 6-5 ةقانلاو هب ريا 1 ءابسعل ا و تاّيعا رلاو

 بأ | ريهز لوق ةنمو قتشت هيلا لّربتو ١ لزب ةي ةغلابمأ|

 رَرصَر ا ا بلس ا 0 م دك باس ١ ظ 7

4 

5 

 ءيثلإو ةظلغا ٌلوقلإو ممزعو هيلع
 هل 0 1 »ع ةلسرا يم ا ا هذخا

 ةلحاوأ ل 3 ةرلا ا هيبذ 8 اذ 5 وبلا ع زتبأو٠ :ايأ

 2 اكد رض كد ةصونخم ا ميزبلا * اهرد نيثالث ثنزوو

 مازبرلا ** مع نع ردقلا لنسا يف قرملا نم ىقبيأمو | َر

 ا ا ا ةزمإل ١ باب يفر كذ مزبإلاو

 ةيرصوذ يا رمالا 2 د رالف

 رك 2 3
 - 5 قاب ا ا

 ا مدع روك

 5 ضوح نز,الاو نزب) 0-0 37 1١
 همس و سس

6 

 ع واع

 أ نربآ برعم سام ن م ند دقو سطغلملاب 0

 ١ ”وولوقي 53 لهاو٠ .ريبعص صشوح هانعمو ة 3 نضر انل ٍ

 ةنال افصلا دنع نيعلا 2 هيلا قب يذلا ص وجا ان أراب
 َّ 2 هه

 :ةيرالا 8 مزيإلا نيزيإلاو» "دو هش
0 

 م )ارب ىذيب يبو اعزب مد لجرلا اَرب
1 

 0 ةرهقانالفو آو زب شو ىر ا وهف اًريلا ةباصا

 [ لجرل دبم د * سَ ةيو لواطن هيلعو ة

 ع 5

 ل أتي رع وهذ هيباع ىئ دوت و ةرهق و 4 لغ هيب هيو يملا ُِ هز

207 

 هدا 4 ”طحاض هيلع يون يار هال | 2 را نالف

 هز عذر اًنيزامت الحلا ىَزأ و . ةنعضرا هما ةآرملا

 |يسزابلاوزابلا * هدنع سيلا رّبكو وططنملا ٍٍس
 تر راو ا
 2ع م 1 ملر هذآ

 ةازبو زاوب 5 ديصلا ذك كرتلا ضرأت دجوي ادا 2

 اةيضاو
0 

 0 9 0 ل 3

 نانإبو 0 ذوباو زلوبو

 ىأ تسالا ىلع ربظلا رطسو تفارشإ وا
 زهتلا ردا :ةراوإ نريظلا لوختحرم ضدصلا جورخ

 يا اذكوزَب ةنم تذخا لاقي لذعلا ُوْرَبلا * جرخو
 اذه لاقي عيضرلا ٌيِرَبلا < بثولا ٌناَوَرَبلا * ُةَلْدِع
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 ص

 رح ا ١ ك0

 بييحلا يف نا ي نعل يصر يا كب

 06-5 راف توي دك 1 يلا كأنو ورا

 3 2 1 رجزو اعد نع سب
 رع م 52 6 ا 7 2

37 5 - 

 ا سونلا رص 00

0 

3 

 | روظلا يف دانغا اَريلا *ن



 درس

 نهاكلا نب يفّوع سرف ءاخزيو ٠ 00 جو خزبا وهفأ

 خر + نسال
 كك 0 عر ةا رك

 اخ | تر 301

 رز ل ةردربلا

 ةبرض 0 8 اًنالفو طخما ١ 5 برز 0

 20 الا رورو

 *«ابريف رازبألا ىف لَن دنلاو و نال اوامردب روذبلاو 4

 7 نيثدحلا ند 0 غو نيرازبألا ىلا كا 0

 نقلا اصعلا ةرايزابلا|

 سعاقن رمالا نع خزامتو' ىذتسا

 ل هيا
 حح لك سزبلا »< سزايب 2

 لزب

 نطتلاو ,ناتكلا بايث ةفوكلا لها دنع ٌرَبلِإو ٌحالسلإو
 هلل سس

 | ىهو ًءاَزب 2 24 ا 0 لكل 0 تدل اك

 ع زبلأ عاب سارتبلا 7 3 ضرما ٠ وريعو ابرك

 | ندح لجر رطوق نم ةّئيخاو حالسلاو بايبال
 هّرِيلا ود ضدبل لاقإو روزب ج ةرزب ةنحاولا تابنلل رد
 0 طاخلاو دلولا اضيار ربل . هيبشنلا ىلع ٌرزبزفلا

 يا
 ةبطرلا ةأينألا ف لمعتست|

 ةيضضل ا ىََرَبلا * دلولا ةريثكلا ةآرملا ةارزبلا + ةسبايلا
 ناّبكلا رزب عاب راربْلا +ىَرَرَب ةّرعل افي ةنمو ةاسعتلا

 هما لاو الا
 هةر 1 ع هةر اهتفرحو راّالاو ا

 أ م ,

 ج هاذغلا بيا | وهو

 هَ ا
 0 |١ ل زو ا

 هل ل ظعل | أصعلا ةرازتبلا 0 جا

 دلولا 6 1 3 د ربما *«راصتلا ظ

 1 فل عا رك 00 تابن انوطقرزبلا

 ١١ اقرا اهدوُحلا وهو عك ١ عاونا ةثلث وهو قاتم ا

 أم رثكأو علا ل ا -

 0 ثوساو ةيسلرإلا" مدنع فرقت و اطأ نوك ْ

 يدي هصأل أب رص يو

 3 اا لقلاا ةكلا قاتم دعا كربلا ظ
 ىقيسوملا ن 7 نم عن .كلملا ا 0

 هما وشب
 ةباسو هعزن 0 ةبلغ هسركزبو از 1 هز؛

 طوق
 رج

 ه0 ومد

 نم 0 نم لا . ربقو ةافج هذخأ ةنم <ي كاك د

 ١ راك هزب ىحكب 3 >ّ ىتلازتبا 7 اكل ا ا 6

 بايثلا ا *راّربلا ة ةفرح ا 2 اهاين نم 6 ا

 بتايثلا نم برضو اهوحنو بايثلا ند ثيبلأ عاتم وأ ْ

 ص2

0 
 ثانحالا 00 تر عع يو عيزب | رأ

 ّ 0 0 0 1غ ص 1 رس ب عزب 0

 ل عزب ىعك مالغلا عزب 2 انو 36 6 يثلإو |

 ١ جاهوا ١ قاف

 عاّربلا عيزبلا * ىبللا تقم فك او عال 0

 0 مالغلا عازنلا ١ عقب جلو ُهَعْرَأو

 2 دكر

 هقاذ ءاساانيلع دكر
 -_ء

 نك
 ا

0 

 5 0 اداب غوزتلا
 ع 0 0 0 ل وق نم واط رش اعلا

 ا -

 ىأ كنق رت 0 3 يدل

- 

 ع عيبرلا عربا 3 0 انكلا ضحر

 طّرشملا
 ل هسا ص عدو ا

 او تعز, 1 أو دعب اقزب قرني قزب

 1 ةقانلا تفر ا 2 ا ضر

 هيف مادامو 4 ةنم جرح اذا مهلا 11 تا 7 اعدل

 ”يبصلل 0 نطمح لع وه 0 5 قير 01

 0 هرض ارا الع كب ب ادإل 3 إو راعم ءلل ماغللاو

 ع ةفآ ةحارلا از 0 2

 ف ماضل عر تالا كف هير اي وبلا قتلا
 ذم لا

 7 ةعرش 5

 تا أهّرْغَوَر خلاو قش الرب 0 ل

 || زيلأ َر 0 ةماعلا بو" زوزب جرتحلاو فوصلاال

 ظ ناومحل ياو و فيس كدي 0

 ”هاضمأو ةعطق 2 6 0 0 املا

 نس يدلل ملا داع 0 .زازبإو ضازي زي ج عاضرالا

 0 0 ةنمو اه نم ةلباتي | نا ناسنالا [5

 | نم دراخلا م يدا اه را اموهو ناخدلا

ْ 
| 

 ْ رجالا و علط 5

 ْ غربملا *4

 للا 0-0 ١
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 ىف

 مخرتلا ريغصتك | ا
 * فارما نوكس ةيسويلا رظنلا ماداوبلا قْرَب [[
 ليلا ل ا 0 نوف ةمجاَل| |

 فرع ةيمربلا + ديلا ُّك وو دك يام رثكأوأ| ١
 2ك

 : يهأر هيل رهنلا عيب[

5 

00 
 * ةنيبو ناهربلا هيلع ماقا ةنعو هيلعو <يشلا َنهرَب

 ءادلإو هبا تاهربلا * نّيبتو عنا همالا تك ظ ْ

 حا نراهب ناهربلا ليلخلا لاق . ُنيهاَرب ج ةنييلاوأ |
 هتايثل ةهربلا نموا وتباضال عربا نم اهحامشأا

 ابا قدصلا يضتني يذلا وه ناهربلا تبل وبا لاقوأ |
 |١ وْرَإْلا نم ثالعف ان دنع ناهرب يتِج نبا لاق.ةلاحمألا |
 باام نييلوصالا دنع ناهردلا و٠. ”ةدئاز ةنونو مانلا وهوأ | 1:

 ناك ناف ةيعطق جويتنل 7: تدمع تنام نم 9 ومآ[

 اهرب 9 ل دوجول 8 كلذ عمأ

 و ىلا ةبسن 0 ناهرب د المأ|

 اهنا لج( 0 وربي ةقانلا ارب
 قلل نو م َريفلاو دوعلإو يمال 7

 ةقلحا ةَرلا * اهاَرب ىنعم ةكربإ ةقانلا ىَربأ * ,بتخأ |

 هفنأ فب ريعيلا فن فا ساخغوأ رص نم ظ

3 
 انا هلااو

 تاريق 0 59 ةاناضاوكوا يهف ل اخو طرقو ا

2 1 

 زاوربكةنسحي وا ةكسجف يلا ادا زادوا 1 َ
 ”يسراف ةأ ةارالو ةروصلا| |
 برعم يسراف كلملا بجاح ةناَمَرِبلَ ا

 قرف قاوزتلاو قتلا
 كر ب يف 00 و نوبل 2
 ةماقأ 3 اع ردالا 210 يد ا 1 وتو 8

 لع قأطيو ررضلإو لطعلاب كيردتلا عم ىوعدلا

 9 سايق وه نانا لها 2 لطاب ءلأ نع ق < ىلا ليصل ا

 ا ست ل اا
 . ٍراوس ن نم اكرر شافنخ يف بشخ نموا[ |

 010 00 1ك 3 00
 اجزابتو. عزب ىعمب لجرلا جزابو .ةنسحو هيو ةجزب | ةم

0 

 بتكوا ىوعدلاوا هيا ماقا ياوعستوربلا ذختاوا

- _- 39 0 

 س وراق نم 0 ةينان اوي ءاوطأ نازيم ريم وربلا

 ورب ةعمجو نإوتستورب هانقم كلذ ةقرو

 سايق يا نوُرتمو لفت يا

 رب رمسو هد نايا درب / ديربي مسا ىَرب

 ىربأ ++ قل ره رفسلا ماي و يزل لب اكوا يربم يا

 ري مد نتا حر تل للا
 6 ووو لل ا ل
 (.اضراعت اي را ! نضيف ا قارفلا ىلع٠

 يرابلا ا هأرب ىعفب ملا ىرتباو. . ضرتعأ ةليعر و

 يفرح دو زملا ةلصإو قل اخنإو يري نم 7 قرم

 سايق ريغىلع داق ناكساب رآب نيوتن و م

 2 لإ 00

 ةياَريلا دوعلا نم تيرب امو ةتاجغلا ال روان

 تت هي ئرابلااو 4 يدوب

 ظ ءاقب وأ رخو 3 مش تاذ يا 0 تاذ ةقانق# ءاربلا

 #«ممسلا عناص اكل + 1 ادرزا كف يف ةءاربلا رولا ىلع

 تال واج ريوعلا ا ىرعت نوسلا عاملا

 ةارلا لاق .اياريو تاّيرب ج زملا ةلصإو لتحل هّيربلا
 اة ماض اوال وق ربل ووا ريلا رس دخلا نا
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 اوطلتو, ةثول ليزأ ةوحنو بموللاو عقربلا تسبل للا
 ||| ١ ءافسماو و 267

 ظ بقثت ةقيرخ عتدبلاو ا 3 ئاعلا مالك نم ء انهو

 هجولا نركاستف بأ ارعألا ةاسنو ٌباودلا كح نا 0

 روز

 عقربلاو: . عقارب ج ضرالا ىلا - ١/ ءدمو هجولاو ا

 زنعلا 5 م الب و 5-3 اه :روص هذه ريعبلا لوغل 8
 ه7 رورو 3 ١ ١6 ا

 ا ةعباسلا ءامسلل 1 عقرإلاو اويلأو. باج تيعد اذا تودع 0
 ا

 ا عمر
 أ
 أ

 | ثباودلاو ءاسنلل جوبا لولا ل ةعبارأ | لئقوب م و قرابم 33 علا 0 لاع 1 لافد ةقر ْ

 ْ انهخا فضل رعاشلا ل أم عئربا 5 0 بونلاو ف مَ اكرن راو قر 3 ةوجو دم



 غرب

 ودوصقمب رغشب أم ةياتك علطم ُِ ا 0

 حولب نا يف ب بطلا ةعاربو .اضبا عاملإلاب يسب
 ةنراتم ل يف ا 00 رب لع رظانل آب يبلطلا لا كِل اللا

 6 1 ميرصتلاو احلا نم ةيلاخ ع دما يظن

 هلوقك يفنكن ود سنفنلا يف اه

 ةناطف كيفو ثناجاح سفنلا فو
 ال اول عر | كيب

 اًنابنعا ٌدشالاو او شالو ع ظعالا عربا

 ثعاَر ور“ جب تسال كعدالل

  «ةيركلا اتا ةماعلا ةليمجلا ةرب زغلا ةقانلا ارسعزربلا
 ُسعَرِبلا لب 1 نمو اجلا ىلع 5 | سيعرإلا

 كنق برطضا هادا َصعربت 7-0 صخرب

 ندا نمل دلو وأ عيضلا دل دول دز
 اص

 ملا مع ترد تيعردتو ةرهثل
 3و 1 تكاح وص

 تكثمحيعرب

 1 ريمرع همر هر رماور ِِ رمز
 1 روخلا| ف موعربلاو ةمعربلاو ْم عربلا ةموعربل

 | "عض : ميعاربلا 3 يد 0 ليقرمخلا ةرهز وأ دا

 9 راش لابجتا نموا تبدي 0 ع م لانروا

 تاكل غّربلا 2 معن 57 غربي غرب

 مس د و رس

 ثصعرب
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 ةيع ربلا اك ثد ور لأ هيو :راكوا نص ناكملا

 كلا و 6 ل الع 5 كر ثعرب ,ردصم

 كي ع ماوطار مق نم ٌبرض ةيقوفلا ةاننملاب

 كنان ةيعرلا 3 ثيغأَرب 2 7 هللا ةروص ُِق اينولا

 ْئ اأق ةيراغل ا نيل رق 34 دوعربلا اب ثوغرإلا هءشل | اول

 ا عيش ئىاب ا 0 ءاووهف 00 اذا هللا 1

 كج ويف ناك
 ضربوا رار

 ةرقبلا دلو ضاغربلاو نوغوملاو را زغربلا

 ظ قمل ذو 200 ىثتالإو هما عم ىثم اذازوا
 2 هر 5 ّت

 1 تار صلاو يو ا

 كلا *«نئعربلا هيف رثكوأ راص ناكل نيم

 | تعرب 00 َماقو شط دنأو 1 ه«ضظره 0

 مهرج : 2. - 3

 ةشغرب , ةدحاو |١ ص ةوعبلا

 يسراف ير اه تدخلا ©

 3 3 ذآ

 او كعوتو ددبهت لجرلاو وقد تءاج اولا

 تاذ ةباحب ةقرايلا * قربا

 قر:

 ريمر

 لغ ٌرِبلاَو لع ربلا 7 ليغاربلا 0 لِجر

 لي يس ١١ فرعبو ةقولسملا هاما نم ند

 ه0 هذ 0-0

 1| لغرب

 شرج
 ش ا ليغاربلا * 0 الا اولا كر لع برعم

 ظ فيراا رول دالبلا وأ 5 ءاممأ نمد ةبيرنلا يضارالا للا عيدا

 مللو مه

 ليغرب دحا اولا بلو

 0 ؛ ج ةكرال اب يف ا برعم أ وللا يف غربا

3 

 )آ ره 0 ناولالا ن 0ك 0 لنا :فرذلاو دولا

 ظ .ناوجرال أب عر 2 غبَص ٌبوثلاو قرزالاو رقحالا

 "ا

 |( ةييلاو اب اًناقوراقوزل قودي ورمل قي
 اقرب هينلاد

 : ١ 2 ةيلاطاف و ال الثؤ:ةبل ان راو

 ١ اناومأ 05 رمل او علط مثاو لأ

00 1 0 | 

 .ًالآلن + هرصل قربو٠ «قيرام جفرجنو و ه6
 - 8 ص

 را ا ه #

 | ا ْ اند يو كاسي

 أف د
8 

 ا أ جون اف عاب واب هنا ري اذكاظا اماما أو ريع

 هك

3 

 اليلق 2 4 ف لج

 تا باح 5 59 الاخ ةفانلا 1ث
 درتوا

 اقرب قبب 501 0 بش

 نشهد وأ فادي ال ىتح ا "قاعي. اقر

 1 موك تك ا منغ كرما فرب رف

 ظ رمل تقرب *
3 

 | ا و 1 راس نالفو تقرب
 2 ىو ةقوزو ةنيز ةلزامو نظنلا دحاو

 هم

 و

 ل ع

 | 7 0 . نعو كري همعلا 2 دعوتو د دع ”نالف قرب

 2 رالو 0506 ةقانلاو

 لف رانا دنقلا دايما

 دعرب تا ةاعلاو قربو كو مهاصااو ا

 ْ ا ماو الزاد ءيش 0 قردإلا قرابلا د مزف

2 

 | 3و نايف كويل اوروقارا

 | ةتازاربا اهجحو . ارجو ا رس

 ام

 0 دءرإو.ت ءاقربلا ةأشل ابيع + يقل

 مم ثيدح | ةق رابلاو٠ رولا يا ةفر ابلا تحت هيلا را

ِِ 4 

 ا 1 را قالا تانج نقي هوم 'ةئال هي ةيف ا دنع

 ةباد اإل 7 4 6 فقكلا 0 5 نم ىو اعيرس



 عرب 1 ُّط

 لسرلا يف عاتبو نا لزانم سال + عر ألا ًايعرأ |

 | ا لا ١ 2 ل ا

 ' روغيو جازملا داسفل ندبلا رهاظ يف ررظب ضايب صَرربلاَو

 مانجا 4 نم وهو كابوتلاب ةنم دوسالا ف0
 + صفا رثا قم" ةبادلا نم ضي ىدلا اضناأ صرير

 نطير تسلا هيعي ساو ضسلا»
 6 عرَولا ر ايضا
 قيدع | |صيربلا ْ

 صر ةاصر ضراو 8 0 ةاضرب ىقالاو صربلاب

 اذا صر ,الأو٠ ٍضايب عوج أ اهيف أصر ع ١ اهتأبن

 او  ةينئتلا يف نولوقيو  عْزَولا رابك نم صربا ءاسو 2

 د صرب ماوس ءالؤه عما يفو صربأ اماس ناذه -
 0 ةصرإلا و ا 1 1 8 2 وه تلق تق

 ماوس ركنا 5 صرابألا وأ

 اهوحنو ةروراقلا نم ءافع موصل
 ىهو و هام 0 نيعلا 000 1 2

 «هسانجا نابت ليف الوأ ترخ اضورت تايشلاو لال
 نق نام ان و

 0 صربتو .اهضراب لا هرال 7 , *« ًالياق

 الياف هذخا ءيشلاو شيعلا نرم لياتلاب طم كا

 ظ هلا خت و ءيشلا دعب <يثلا ةنم باصا اًنالفو ًاليلق

 ١١ جرخت ام لوا ضرابلا ** ضرب هأملا ضرتباو٠ ةقشرت

 ا لوا كر ا
 ضاّربلا * 8 هسا اضراب ُضرالا يتمعلطا لاقي
 5 *ةدسفيو هل ام 0 ليلفلا

 ضارب 3 رمغلا فاللخ 2 ضر 371 لاقي ليلفلا

 يأ ا اذه لثكا فو. ضر 0

 ٠ ًالياق يطعب

 هًالياق ًاليلق جري يذلا ا نفكر رخل |

 هآقلا

 ديب ف تبنيال عوف :عوكأ] 2 00

 | ضرما 0 صضعلب ِفو ضربا اك نيعلا

 هئاظع ركل كلذو ربما ضو ل15 ضار
 "يق 0 رذأ 0 لبق طر يقيناطربلا

 داوسلا ىلا برقا ةنكل عيسَربْلا ضادلا هبشب ةقرو نا

 نسحاو|

 0 0 ةرثو تاب فربلا غرب
 ابياع ن ذخاو 20 5 ؛/أ جالا رك يا

 ع سوار

 سسطربم وهف العجا
 يرتشملاو جئابلا نيب انا وا الآل كك شطر

 2 1 رع نك اثنأن ملأ ة 44 كت شاطنرتبلا نيل ا وهف

 ةيماع ل وخدلا لنع ع 8

 انالفو اليطرب 0 ءآز راب لعج 0 الاجر

 لبمْبلا  ىغنرا لطب رار ا هاطعا

 لب ,طئرإلا + ةقيضلا ةلظملا ةَلطرْلا <: 4-2 .ٍ لطم

 520 ا ل 0

 ليطارب 6 ةوش راو وعلا

 ظانغاو ايدو 2 ا لجرلاو دوسا ليل مع 9

 اري 0 را مص 00 7 ل ”مزال ”اضاخ اًنالفو |

 ءلا مضلا راطارثلا ا 00 ع تطحَو ارمالكا

 يلا 0 2 غلا كة مص ريلا م ط ربل ْ

 وبلا نم يرض 1 1 ا
 2 هن ل 0

 1 5 3 ور ”هعربب ا 2

 | قاف توربو ةئارب عرتب ربو عرب عر 70
 | أ اجو ةايضف 3 ُُ “مت وأ رمريعو معلا ُْ ةباعكك

 غم شابت ءيش لاس نبأ كا ةعراب فو خراب

 اذا 1 عرب نم تك 0 ل33 ةراضنو 1نلاجإ

 لاح 2١ ةقئاف ةعيرب ةار مأ ١ لج 0 كما" *اللع

 | 1 و هيلع يوما أمي 0 ءاطعأ 1 عرب 3 ٍلقعلاوا ض

 ا نا يحاوما اعوطناو ل ١ع وطقم يا اًءّربت وا

 | وا ةلاولا 0 كا ةعاربلا 8 اكتم يأ 3 2-8

 | نوكي نا مدنع مالا هقاربو عاش "هلك اعز ا
 0 0 كبسلا حت 6 ةديصنلا لوا و مَ ا كيلا
 | ]دن مالكلا 0 ب نم 212 هدعب أع قاعت ا |

 | نبا“ 0 و مانملا ع ا كا نييسفل | 2 ا 1

 | و لالبتسالا ةءارب ةنم إوعّرفو ءا ءا دتبالا نس عملا



 بابشلا طاشن غوزْرلاو غامْبلاو عملا
 ثءانلا ةاتملا ثباشلإو |

 قب زاربلا * ل باوصلا وأ ماب قزربلا

 .ليخ ثاعاجج وأ ٌناسرألا» سانلا نوم تاعاجما
 عال ارسل لو تسل ير ا

 ديدحت ةَقَرربلإو .ةقزرب هن دحاو مسمس قيقرلا كمكلا
 اع اهالكو رظنلا |

 لاجرلا نم مح ١١ لزْبلا
 ملطلا 5 هان 7 ا ناز نر

 ع *< هعرغ ىلع د 5 5 سراب لجرلا َن َسِرب

 يراعتعملو) انولبسب قضرالا
 ةاسربلا * ئِدَرِبلا نطق وا هب ةيبشوا نطل سردلاوأ
 أم لوقت ناسنالا نا اهانعم بارسال ناس

 ءاسارب وا اضرب ا وا ءاساربلا فارءاسرملا عا فردا |
 يللا 58 قاوم

 لوهجلا ىلع مسيو .ماسربلا هيف ثدحا ُةَمسْرَ

 ضرعي ةيباهتلا رماّسْرَيلا * سْربم وهف ماسربلا ةذخا

 * باهتلالا وهو سس 06 وهو رب نم 2 يسرافأ
 يف افا اهبف 3 يل ١ فاعلا ةلعلا لب هب يف ىذه ال

 1 جا را يطول اب ةييش ظرفلا ثبح عمربلا + ماشرسلا
 ةزم) ١ باب يف ركذ مسيربإلا * اهنم

 ردا قفا لح د الا

 ةطراارترركا
 واح مل - 0

 هيشل ةهقيق د ةشيشح ناك نا ربلا

 اال لخاد دارا ع وطملا ندا رماح ا
 ىف شرولا ؟ نشربا راص اشاشرباب نيثسا شرب

 | رخامتو هنول ر اس تو ا ساغص 51 نس رعش

١ 
 كناكراعو هجولا ُْ ضرع ا دوسار 02 ”اماقن

 داك هاشربلاو دةكشعلا ةريقك ةأشرب 1 نمد ص قز سام برهم ئسراف 0 قزرب دحاولا

 ا كرا + برعم ةفرألا د ءافلحلا

 |يفو شّرإلا وذ شربألا * نشربالا ليخلا نم شيربلا
 صرب ربا شربالا ةئذجو ل ج هاشرب

 شربا اكسو هللا تلاقف كلوفل نابض رع ا

 دل كاش نمر الا و تابنلا ريثك :راولالا فادح

 | لاق.متعامج وا س

 | يا نم ياوه ا يأ, نم يردأ اير تيكا با

 0 ناسنالا نبا 0 ا م. عاج ْئأ نمو املا

 ةزملا باب يف ةيشربألا +« ررشبلا نبا وأ

 ير ا كاتشلا

 ١١ ليلّدلا ةفانح نيربلا

 ماسردللاب انغنا فرعي تلنلإو دكلا نيب ىذا تاك

 ا اهتينم هر الو قاثم الب داوشلا| ىلإ رمح (نايضق نكلإ
 .تاكملا مت لوتسو |

 ايبانمإ مرا اعلا لح 4 3 ا !نمررا فيل شا

 ابيف عدي : ل صرت ١ ل ةلعج اًنالف ىلاعت | ى ايل قرد 0 6 1 شربلا 2 ةدوكو قرة ىلا

 ا ثار ملا ع

 لاو ناجل ريلا جمالا عاّتلاو جفا .
0 

 . :نه يرض انعشربلا

 هل

 ”ينايرس ةيدنلا دكار

 قعاس 0 0

 - 25-5 حرب عا تل 3

 * هيبةبرض طوسلاب 50 1 ملا ا
3 

 دل|و وسو محرق قشنرب قتفت رونلاو ل أو رهزا رب ١
 ضع ن اب نأبأ ا ها ليش

 | ىا نزحا ربظ اورج اناشريو ةشر رت 2

 0 ةردلا نم انىلاظتلا هف. نذل كفو ههجولا عش

 | مئاّربلا * د ولا راغنلا 5 هيلاو وصلا مربي
 هللا ل وشنملا * قرا 0 د رظنلا كي دولا

 رم لها ناسلب 5 2 ثربلا 7# رد 0 ,

 تاكا ناملب ةكرتلاو نايكلا فدج 0
 ناشربلا د ا ا ةهح تاكل فرب

 00 ل2 كلة يخل هلم وقر راطف وح
 مل و 2

 2 0 ٠ ةناشرب ةدحاولا اضيا بم

 ةمشاربلا يارا
 ةلعج ةصرب ١ صرعلا ةباضأ عر ضر صرب

 هلل او صربأ رداوب هاج كورلا صرباو أ مرح > لبق
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 0 عي اصلا ٌرابلا * ةّداملا 505-5 لصاا ا

 ريثكلوأ
 مم دل

 0 جنافلا هو قدا ٌريلا

 ةعير تل اًدهاظو 5 ةءاطلأ ف ل رم ٠ لعف لك وذ وو
 ر

 لاو ةزافلاو رسل علا دلَوو داّوتلإو ا هللا
 "مولا وا
1 

 مام يأ رب سَ تا كك تي امهر

 | ةيهأر ا وأ ا نلطالا 0 قرا : 2 أ ىلا اع ءاعول نأ 1

 قدصلا ٌربلاَو ةربربلا ن 0 رولا و ١ رازكلا

2 

 عوج ن نا هيوبيس عنمو مخألا نم قر عرب + عجتالإو 2

 لعذشللا
 .ردصم مسأ وب * ةبب رة دا ومانلا ظ ا

 نم برضو ريا ةدحإو يلو . فرصنم ريغ ربل ”6أ |
 نمو ٌيرعْلا فالخ ْيَرَبلا * نيلجرلا يف سبي للا |
 ناوي نمو هيناَتَسِبلا فالخ تابالا
 0 صدى يوسع ع -_- 0 سى - 1

 تبربلا ار ةحراو / 0 ةينيرلا 0 غار صل | ةيربلا ا

 + ىلهالا سدلف

 ةارمتعا ||
 أ ثيدح ةنمو“ .سأيق 0 غىلَع ثييلأ لخاد و كل اوربا

 اهلا 2 1 ةحاصفلا يف مهلصا و هب نونعإ مثربأ برعلا| ْ

 :طاخلا بلو . رضحماب مب

 مسا او َ اهعرض غب يف | نأمغلا نم 2
 طالخخاب 1” ١ تا مدعلا

 ةيقال لا عيبلا نكهو مآل ند 2يش ةطا ايدل يذلا

 0 2 بذكالو هيف

| 

 مسا را

 5 رد ذر'فأ
 رظ

2 

 ا ةكبالملل ة هفص رولا قي ةثئص ذاك 2 ل ْ)

 0 ورب 6 رد | دضو ٌرابلاو ىنسحا ءامسالا م را
 دع مو الل و ريخاو حالصلاو ةنجلا اق ةلصلا رِبلإو ا

 ا دصو لدعلاو ةعاطلأا او قدصلاو 2 او ناسحإلا]

 | اي نا اهءاعد وا 2 ع غلا < ءاعدوال انلا نم

 ا و يق دّربملا 2

 ظ 1 ةببس) "ينو إ فالخ ار 2 تيرا 7 /ٍج

 00 ا ص يول 2 ناثلسلا
 0 ةو ٠ ليضفن مسار با جركل ارآبل الروم نمل

 حا نم 00 ثاربمو را 6 مج قوقعلا ٌدَض ٌربلا|

 ةاضفلا يازأ َربلا ىلا 0 3 زدإب لِعرا 1

 | .يناع | ا اهتز سورا ةظغاملاو انا لعل راظوأ

 نيقيِلِإَو كلا قاف ام ا : ل دس

5 

 زب

 ةيكارو 5 ليلا ىلع ياو ةءاجت وا ًالضف ةباحا

 ةربظا <يثلاو رارلا جرخأو زرب , لجرلا ز زر ب * ان ٠ ريلغا
 0 2 را ذا لجرلا 00 كور

 سايق ريع ىلع رورو سر وهف ف 2 ةناقكلاو

 . طّوغتو اضل حش دو لجرلا زداتو. هبلا 2

 لام وأ ”ةجرخا < ءيثلا م 0 .هيحاص ا

 جلاب زاربلا * رهاظل | ١

١ 
| 

 ١ ةلياحلا ةلهكلا 00 نسا ةزرابلا 2 ل

52 
 و

 بلو

 0 ا نور 0 ا 01 بقل و 5

 ا :الا| دنع زاربإلا ولا امل ا نطل

 ”اعَومللا ا ا يفار

 لخذد كقف تان هنُم مقا ا توما تقو 0 ااا ا

 ةعطق ةيفارغجلا لها دنع خزربلاو ٠ خزارب 2 لا

 1 ١

 دنعو ول ا ا ولا خزرإك دب ةريزجا

 ماعلا وه ةيفوصلا دنعو . سلا وه نيفارشالا ءامكحا
 عماجلا خزربلاو .ماسجالاو يناعملا ماع تيب دوهشملا

 0" ناميإلا خزاربو' جزاربلا |

 ١م
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 يف جربلاب تيبغن وأ لاجرلل اهساحتو اهنيز تربظا

 فارعالا ةروه قو . ا هيجرب نم تربظ وأ 0 0
 | يف نرتخت 1| يغملا لبق 0 ةياهاجلا جربت ن رج رش

 عضاعو ا عاوف تفاكملا جربتلا لصا ليف ةكيفتم

 ىا ةجرأب 1 وق ن

 هلاك هين ةجرابلا 7 عسا يل كب ءرأب ا ال

 نكرلا جرا * هل دِءَأ لزنملاو ريّرشلاو لاعتل
 ا جورب 3 نصا ندر < :ةلضا َلَيِقَو ل د نصحإو

 | تورب لها ن 0 ةماعلا لا جرتلاو ةجرب و جار ؛أو

 ْ دنعو. ريكتلا را ربحا لها كنعو٠ 0 نقبل

 || لمعلا باحصا دنعو ٠ .جوُدبلا كلف نم ”مسق ةّميطا لها
 نع ةرابع

 اك تا ءرشعلاو ة ةعلر

 نيعلأ ضاييب 006 نأ 2 دو : اتاج 0 ماغنالا جاربإو

 هنن اعلا لوكا ذلك ذود هلاووُع

 لجساو السلا لمرلا نم لبجتاو هليل كرا اذ
 اقناَد و ديار ج رهاملا ل !لدلاو ايزي ضرالا ا توص اط 5 ا ”ةلاذو“ 0 7 هه ل 1 1

 [ةوملا وا هجولا

 |حآلملا جرابلا * ال ةطغال ي

 0 كنءو٠ ةجرد نينالث

 كلف هزار دج ايوا

 ظ مورلا قره سجن ”ناجرب *“ جاربا ج مولعملا نءيبلا
 5 رك د انما حلب و هيا باط لا نم ةبيرق مدالب

 قرسأ لاقي ةقرسلا يف لثكلا هب برضب صل ممإو مهم

 اجلا ب بتاسح ملل ا ا فر قالك ٍِظ 55 ا اه كلا اق ن 5 ل

 غو



 ةءاذبو < هاذب ودبي |

 شل هأ 2 مم لا ىنعم اَنْ |

0 
23 

5 

7 
 ىصقن :أ 0 ىلع امأ وربع 0

 0 مب ||

 2 او .ةتءاربأا

 24 507 ١ م

 لد كلذ 0 ويه ةقرانا كموقلاو لّدبملا خبل
 5 1 3-5 هم 1

 هاما

 لّدعاو. كلا نم 00 نهتم يي 5
 1 ءرفلأ

 نكن قع دمك جرو ١ .ركلاو ةاطعلا

 الذيل 2 ةجاكلا تق و ا وصل يو 4

 ىلا كالا ليفة هنمو ٠ كك علم امعارب بلاطه هل ةاذبلا + < ةحاحلا تقول ةنوصل رضحا يأ 0 28 سرفو ا

 2 ةاغنلا دض وه و 3 زك عشسل دا كفانا تأ

 جوت ف ف ا 1 ذبلا ةلَدبملا #3 ىلا ثؤلا ا قبملا

 7 نام
10 

 ةطلذب 0

 ه1 ل ىلا لنا ف جذل
5 

 زبه وهف لعفي و لاق امال ذبو

 0 و أ

 مما

 ا ةقانلأ 50 د اع ل د ناك اق مدبب 3

 مرو خيأرلا ميلا *< ةعبّضلا هده قمار ٌ ةهص
 + تلمح ا. كلل اتحإو داكإو نمل او ةفاثكلاو سْدتلإو

 كلا كش ءلقاعلاو 0 اراا روغنملا ماو ئوفلا ملل ا

 -- ةنانلا | مديل الك كك داع 8 اذا ةيزبلا ْ

 وه م 2

 0 يللا زك (يواد) اود وذم# م للعا 1

 - -س 7

 ضر 1 أَربو ملح ور 2 0 535
1 

1 
2 

2-2 

 ةسضراو وربي ا 5 ٌودإبو ارب 3 نم |
 م

 انكشاف يروا ينشو قاعتو 22 0

 نع ءئشلا صور اختل 4 ع 7 يع

 كل وفك يي
 نم نبّدلا بحال كيل 4 بويع نمد عئابلاو ةص

 اما هاا ا رب . لونك ءاشن الأ نال ل وأ هنيد

 ا« ركلاب نيّدلا نم ربو فلاب هادلا نم ارب لاكبر

 حو 1م نع عفر اًنالفو ةنم ارب ةاعج كم 0 ظ

 ديت وت 5 0 اقع يان ا هلل او ا

 ةديصقلا تملو دئاصلا راق ةأ ا 3 7-2 1 عج

 را ةفورعملا | * |

 1 يد يو يح وهف ال قام"

 عينل ارمالكلإو ظ

 | ةحيرصلا تارابعل ْ ةويقتسملا رومالا نع رابحت هذ وهوأ |

 0 ا ْ

 ا

 اال زك ربو ةقواح كرش اك .هكري |١ يف
 ران ارقلا لوف ةسؤن .قارنلا ىلع ا اب ازا

 0000 تكا اناعلاقأ و 8 كلام 0 لكيم 1 عالاك

 نيذدلا نم 2 كا تبلل كحاو اقرانت ناجو زا 6

 3 راو ضيحت ىتح اهأطي مله ةأرملاو اهريغو بناللاو

 ١ سلا ةيبغلا عطقتو هفرعتل ل تيلط

 ةيرابلا :لوبلا نم ءاقنتسا جرنلاو لبقو ركل

 هارلا * زمإ 00 ما اعلا ضرملا نم هقانلاو قل انا

 لبق لبق ةرخآ وا اهرخآ و ارهشلا نم مويوا ايل لوا
 را لا نيلو نسل ل شاوخط 1
 ارب انا را رهشلا

 «:ع رع

 هالو 006 يا هكهنم ع

 ةءاَربلا *< ارب جا يريصوبل الا مخل ةدر

 .ةيجدلأ ن ند : وضاق | | اهريغو 6 هلاو بمد :ذلاو م ةجاشلا

 ج كللكلا ند هرماعنالا طخو ءار 2 طل 2 ا 00

 يملاذكإو صل اخو 2

 راو

 لاري يقفل هئرلا * ا

0 

 ارو أر 10 رمت مهلا فالخو'
 كانلاب هنا 7 تائيرب جرب 0 قو 8 دايرباوا

 اهزه راما كك 00 وأما ةيربلأو 00 57 ٠

 نا ةيوبلا تّدخأ كاوا افا تايريو ايا ارب ج

 زمأ اريغ اهلصاف بارتلا وهو ى ا

 ية لأربتو ىرابخإ تي

 تلا رق ادشسا أنه لاَ اًريلاو لئاربلا *لاتتلل لئاؤإلا

 |لئازبلاو“ ىرابسملا فرب ثصاخوا ةقتح لوح رعاطلا | ةقزاقتا ربو 0 رب 0 2 3

 *اهبشع ضرالا لئاربو ٠ كيلا ليا وبأو يامل
 هل هولا هغلل لئلا

 ةءولابلاو ةب درإلا وهو ارجو ء 20 "تيرا

 فز را ن

 دق رطل[ او رنكال نازل ل: كاوصتورلاللا قي

 ربربلاب قل للا كا اوباجاو اوحاص ١و ببضع |

 | نم فكتب اعط يارا * ةلقب اَرياَريلا «شّحوتو انجن



 هب 0

 1 ميسيس

2 
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 ةلغ حدا ه2 جهلا م لفعل زل <[

 3 1 هلل هيلا 0 لح ا

 فارسإلا 3 لع ا 5 يغميال ٍ ُل الأ ارا ا

 .رذص|و رغت 311 ْ 0١

 كربلا لسا

 ٍصوصخم نولب تابنلا نّولتي نراوه وا تابنلا نم ا

 5 0 ايديال ةيوست ١ 7 نمد 2 ا

 ناب هيف يا تونب ”ماعطو مالكلا ريثكلا رذبلاو. لقبلاوأ |

 3 يأ 1

 رذب

 »+ زعاوش يي | خذاوب لابجو ٠ خفاوب جر لاع يا خا

 2 حاتماو خرللاو خذبلا تك ميظعلا ء ي 1 ياَدبلا

 نإ ها #آآ

 ىنعك ا هك ةتقشقشل جر ا ساما لبالا نم

 مهدصم هو

 ”ةرئاز عا ةألاو ةداعلا ل ايل | ءاذلا نمهو مسالا | 2 ةفورعم

 ل ا يك - ا 2 كف وك. 2 ساس رسم هب

 لس 5 ذب 5 8 ةيلغ ةذب ذبو 3 هني هب

 دار 2 _-

 يو ًابوبف ةتعيه تو هلا ا دوو ةذالبو

 ملل هى ١

 ٠ يداي ا 2 ا ةدبو دب

0-0 

 رع ذوخ أم اول طلب 50 2 ا 000 ذينسا)

 ىا َكِْيَذاَنِيو َكِيَداَدَه ٌسانلا لاقي دْرَلا عيدا

 ل
 ٠ 0 1 ل قا

 رعطق دعب عم 5 كي ةلاقح 07 انهو أن م نود ةارفتم

5 2 2-2 93 7 © 

 ملا .رمو 0 كلا »< ردرف دعب در كايذاذا

 «تفشفنلاو ل احا سو بيصنلا ةريبلا *لذملا ذيرنبلا
 1 يا" ذبا ذحا لور ب دك لاقبو درنلا بأ

 55500 اهرذب 5 ارك رذبت ضررا 5301

2 

 الأ
 2و. س5ص

 نمرالا رانبا# 3 0 رق «يثلاو اهو 9 الا نالفو
 ع ك1 .٠

 ءافازتسا ةقرذو هقب هل انو ةبر ا ىنعمو علا

 دام مر تا 33 1 ٠
 ال ىنعملا ليق 000 روع 0 ليئارسا وي ةهروس 2 ةنمو

 رامبل ع١ ّف كرفت موفلار دا

 يأ كول معامل ادب هيف“ رماعط لافي

 5 | الك زب ذيتلا ةارلا تع دقو ََر اًدلاو ةدئافو ةدايز

 | جرخم 8 وو كيلا كا ند ةءارزلل لِزع 8

 لوعفم فن
 اما د 0 ابو 0 0 ةجوسنم يا نم | جيتك

 نيحاب ا ِء ءارل اب نوبلاو ريعشلاو ةطن#اكب وسلا ل اذلا

 0 3-7 ١

 6 0 دعو 9 نذش اوبهذو٠ هرج

 و اذه اذا 0 0 اهو. 2و لكذ نيقرفتم

 كم لدشاو , هيسفن 0 اري 5 نواضتلا ِك رت لت لآ صل هن اهو 8 2 ةبك

 - لذب

 ةنا يدنغو ٌئررطملا ل اقو .رذم رذش لااقيف اهم ةأبلا
 بابسا نم داسنلا نال تدسف اذا ةضيبلا ترذم نم

 ال ردو والاول **لطابلا ىلا + قتلا
 ا و نر ربذلا * 1 1 ج ورم منك عيطتسإ

 ىل ةفل رش ا 50 زن 3 نفك هاونلا لاق : ابنا

 مس 2 لق

 رييكلا 3 اذبنلاو يا ا ه هر لا يدور ادب ملا * ةغشل

 . هدَسْنتو ان روويصخالا رونمملا ةرادجلا و مالكلا

 تلاع لاب يعامل ركل روق رابكلا رولا
 ريذبتلا نونلاب ةرَذِمْلاَو ٠ ضام ع اا 01م

 4 اخاف ذب هل انو اوكا قود فرد

 0 ها 3 00 ع ذبلا
 كلذ كو قينعكااى

 تاكد ليدل دا ىنعم ل 1 3
1 

 ا ةعذأ د ا قرا ةانالأو هعزفأ عد : ع ها

 | * عزنا عّدبلاو .ملا نم نال هرطق ام عذبلا 3 هعوفأ

 عاملا روعذملا عودُبلا

 َرعذبت -رعذب هدب او ةدادجا تلا لشن وعذت
 2 ع رع 3 ا :

 ت7 رع

 كذا كا راصتخ نم. زي 4 قذابلا 2 قدب

2 

 00 - نط رابس د 57 وه قدا 1 و اًديدش 9 صق ط٠

 7 *تايثأ | ذاب قذاحو: ةفضضملا نم لقا 4 ةنم فبهذف

 || قو ذب ج فيفا ريغصلا وارفّسلا يف ليلدلا قّدبلا
 24 نجر

 د قى ذي ب كلاطأ هك ذايبلاو وي 5

 هلعف نم ٌلضفا اك س ان

 ( 1 وقيو اناندعو ودوم والا مدي[ 5

 ةؤارجا قرفتل ل يا 21لا يف ْمدلا رقذبا امو. اوُرعذبا
 اين ٌّ ازيتم امين هيف 5 ل او هب جرف

 ىل عاملا للا دوي زا ةظفذلا طففب
 ىمالكلا

 ذا وحب تاكو اظل 1 3بهل نيو هل يي
 - - هم مى 5 : م

 ا ةيفاط غرفأ 0 0 لوب كاذو لوذبواا

 | .٠ رد ةق 2



 فقري الئ ام العلل فرع فويل اة وعدبلا ب ةينعب
 ليافملا يرورضلل فدارموهو 2 ٍراظن ىلع ةلوصح

 ' نيسدنهملا دنع ةيهيدبلا * ةنم صحا ليقو ٌيرظنللا

 ءاملعلا فرع كيس يثو تانيهيدبلا ةعمو :كئزج ترم
 0 0 ال كلذ لب تيس تال تاّنياوالا ْ

 | ةديمللا < ر نايل 0 ةلوأ أهعوضو# ل 0

 .ددرم مصخو 0 ديكو ةبور لاق ةجافلإو لّرْلا|
 رجافم يأ

 يل ع مسكر رع سس إس  .يزناو 236م

 - (يواو)# توام ديو اود

 0 مسسس رس ل

 تاروت لأمن 5 و هايد تي وزال ىف هلل 8 .رظأ

 ودي رمالا أَن

 | اوجرخ ع موفلا و ع ةفرصف ا ا ريغ ا

 عزت كي يأ 5 5 ند فا و و٠ ب دابلا ىلا |

 ربظف اذف ىغأ لج رلا أبو .بار ١ آل 0 ةييف راض ةيكايلا

 9 ادب 5 : ضرالا تيرلبو |

 ربظف ىف

 5 كاقطنم ُِ و

3 

 مر 7 كة يع

 1 لجللا نأ 00 اك يا رقاد تاذ

 دا لاف ل
 ىذو نإودع وذ ناطلسلا وق تر ظ

 وبا ىيض اةفؤرحم لعيوب هافاك كفا فولت مادابإ
 رمالا نعو !هاها نمراصو دابل اب ماقا لجرلا ىّتبتو |
 ةيدايلا لهاب بغت تدابتو . ماع اذه وا ةنع لدع

 رهاظلا يدابلا * ةيدابلا ةادابلا اهب ىداَب ةوادعل ابو
 < عر ع

 نم يا ”هرهاظ يارلا يابو ٠ ىدبو ىدذدبو ”نوداب 2

 اميل زاك اب شرما طوال اللاوو
 يابو ريب يدان هلع اهوو ةطقسااو ةيرعل اك 0

 عمجوهو بئاجتو عئادب يا باوجلاو رعيثلإو مالكلا يف

 رظظعا لكلا لونك حاضيا ةدايز لبغلال ةحضاو ةّيضق |
 م

 هللا ىلع ّوديلا اوزّوج ليق ةعيشلا نم ةقرف ةيئاديلا

 | و اا َرهاج ةوادعأ م 2 الف ىدابو . ناودب

 تف زملا الضارة يقلك لوا نا اك ىدايودلا

 اذحاو ل : فييسالا | اواعج أكرو: الو ا_ماغلب ظ

 ةيدابلا ا هير ّدلَف يلاق ده ىلع ةيهال انالأ

 13 اانا اوبو تايداب جرحا فالخو ةارع صل ١ ظ

 بارنلاو أكل هانا «ةادبأ ج ةليعنم ناسنالا نموأ

 ذب

 ناطلسا ثيدحلا قو ٠ تاوَدي 0 ذا اذ ند 1 امو

 ْ لعتسي 5 جدلا ُِ ةلصاو ٠ ةفلنض ءأ ءارأ يأ 2000 وذ ا

 يو ةيدايل اب ةمافالاو ةيدابلا ةَياَدِبلا ا مذلا ِقأ

 يظاوادب جا 6 54 و ع وادب اهلا ةيشلاو ةراضتملا فالخ

 دس ةفاخحلا ُْخ ءارالا ثاو ادا لدن املّوا 0 0 5

 7 يأ ىلاعت

 اا فالخو ةيذانلا دعا * هل رهاظ نكيرل اما

 ردنو نإ ستل أب 5 هيل ةيسلاك 4 هب هع

 ودا * وادب م ةيودبا كتايإو كيرا 7

 نضل ١ فالذ م ١ ناتودبلا أهو يداولا كفاح

 زمل١ةلصاو نيا 0 الخو ريظألا ىلا

 5 هوه س

 000 ىّدبي يربو يري قلاب ىدب

 !ِ ةادع لاق. 57 ا 5 نولوتي ةنب دما كمال

 ا ٌيراصنالا ' ها كر 2 ا

 6 بصر

 اني“ هريط اندع ل ان د 0 هال مسأب

 5 ا 2 1

 ةنأذوإ 0 7 ناكملاو اماعأ هرم مد َضرالاَو ا

 مس 01 ليا 0 ا ٠ ينبجت و 2 ُ 6

 0012206 سس رس آل كا

بور د“ او ا
 07 وهف شح ك

 000 هكذا
 سئ مس ل 22 تعا ع

 هد >ّ 0 ةاذابم هاج

 الك هيف 1 5 ةئيذب ضررا 2ع

 دا , جرت نم دونعل ا هكا و 00

 ص 2 ه2
 ةعط 5 كيفن 4 27 .ليصفلا 2 | ب

 0 زف حذبو ٠ 0 يدرك ب دلجإو ةعاضرا 1|

 مهلأس ولو ٠ هج حدب

 ديلا ُِف 'عطق خيل - + رس تر »# ميش

 ٍنالف لجر يف لاقبو .ٌحوُذُب

 0 مل هيل ءيىشل ون 0

 "7 ا ع ه 2ك
 جر حذبلاو 00 7

 ٌقوتش يا ودب

 2 دم ص

 عدم عتواخو 5 ضب وا اكلي 2 -

 0 را خذت م العو 7 ةنأش رظع ا

 ل

 مل لاي اعلا فشلا ول جلا قم وابل *العوا

216 

 ا 00 رفتحأو اهه 6 ا كيما تل

 ش | هيلع رمل جا ياذل هل ودع مانيش دب درب نأ
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 لكم كا كاطعا 0 دا ا 2 يلا ّ
 تللتطو نا دو ةلديلا 0000 لجدقر هلم دذحاا#

 د ةناكم * هذا هو هل دلقسا اى ديؤشلد .ْ اعلا ناكرسأ |

 نإ اب هل ادا 3 ودنا طبالا نيب 2 5 ام دانا(

 لون ةيعلاو تال ا عاب لاكبا الك ل 3 1 بيفأ

 . ءينلا ماقم عاَقلِإو تلكاو ص وعلا لّدبا 2 لاب

 ل ديلا. لاسسأ جون ا« ةدايزي لات لون ما
 000 ل لجرو ؛ ني ديل أو لصافملا عجو انضبا|

 هربع راقرد م امم افرح ةماقا نظر ىلا دنع لدتا 0 ٍ

 هتل احا ىعم ِط هزاع 1 كلا هيأت فرحا باق واأ

 فورحو "طز َلاصَ م ةثدخأ لدلا فوردوو
 أ. نكش فرص دب ماخدا ريغ يف ولاد لدبلا |||

 دوصقم عيان تاع لّديلاو . هع روت يطأ
 موهملا هيأ ادا ناةنم لدا 1 . هءوبتم نودأ

 نيعلا نم نبعلا لدبو نحل 55 ء نعل لدب ىلا

 ناف ويف ادحتب ل ناو ديز كوخا ءاج وب قياطملا لدينا
 م لكلا « ضعبلا لدب ل يناثلا ن كك ا ظ

 اد "مص ناف ةنم اًرج نكي مل ناف .ةتلث تييلا تحب وحن
 نخ لل اهشالا لادا بخ يناتلا ترف ل والإل كل ا

 لجرك لدي لجرو لّدبلا لديلاو .ةمالك ديز ينبح ا
 دخت ةبسانتم ةايشا نم عومج ةلْدبلا كل ادي ج : ١
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 اك م هذا 0 ”عخأب 000 ةنمو لق يتعاطو ْ أ

 و | اًعوْمم 0 0 مهالسأب ْق ضر 2 هيف ل ا

 7 رر

 و اعلا ١اع وذ 2و ةءاخج 7 ير ناد ل 30

 ٌ د

 الذو عاتلا عدلابأ | 1

 1 2 ع ا
 1 ل

 ةعنضو هل وا ابئاخ هد هدر كس

 كا نام مق قرع عايل + »© هنولو هعلرفت ُْ 3 يا

 يرذضتز 3 انالخ عادل أريغ وهو ةبقر 0 9١

 نق د لجرلا د 0 5 امتنع هنيع قف

 0 ا

 دا ١! نيعلاو: هك هانم قو قوذمو 0
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 قب و قيحابو قحأ وهف قلو 1

 ةقع ًاقفإ ةييعأ # قيطلا | ةنسؤفملا اقفل لبق و ةاروعلا| |
 * ْتَرَدَت ”نيعلا تيقختناو اهلطع تيعلاو ]1

 ارك ذلا

 قنكل | ذل او . ةق دعا ىلع نيعلا رش ١

 ةح اي لَ لع الم لعب لجرلا لع
 . هلا سلو لذلاب ءامر لنج + كسما ةنعو هيلعو ا

 لاخلا +« لت ج كيما لخابلا * ًاليخي ةدجو لعل
 لخت| يرعب 0- كاسمإلا ديدغلا لال اوأ

 ردوجلا د نضوج منا او كاسمإلا لولا لّلاو لغلاو

 كم 0 لح لجو .ةنغلا

 يتلا ةيئاسفنلا ذل اما ةشل|و عنملا سفنوه ليلا تايلكلا| |

 ا نبل اًده لبغلا ١ 2 كانط ظ

 هيلا كوعديو لذل ١ لع كلي ام ةلّحملاو . ل اذنل ١ لخحملا
 3 "واع مى 7

 هو وأ

 ل
 يقئليال نأ وأ م هر. | رو 2 جينا

 دل قاذثل |

 0 7 ٠ 5و ”هعرتخاو هاشنأو لعنلا ف 5 د مر
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 ا لع مم اع ةيبع ةلزيم كا ولافي دكا ديلا هلع ْ

 هلا وعديو نبحاو
 ا 6

 رام 1 لاح 1 ّصلخم ب صلخ

 2 باوضللاو !تاينلا نكفل م قاسال ام لا

 كك ةقانلا و 1 ا مان 9 ذأ - 2.
٠ 

 ها ل
 ها

 د« تتفا ةقانلاو تام ةياقإ و

 رتل م ليد
 اهبصق 3 هب ا ِظع ريعبلا يدنا 2-5 لد

 .داحكو دنا 0 ا هلآ ةأ ةأرملا ةأمل نعل أو ىديشل ا

 ارا لاق ةلغمح ةظيلغ ةادنخم "ياسو
 2 نصت نأ ةيدح كيرت تمماق
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 يك ك د ق م روأ

 رز 2

 كَ
- 1 

 اهب تقتل ةقرخ قنعل إو كدغلل و قنل إو قنفتل |
 ٍِط م

 رو ذلأ نم باخ يفا 1 تحض هك دشتف هب راحلا

 او تر
 دنع 0 | ةئدو٠ هقنع - ب ى هذا حك 0 تابل جو

 0 3و هما 5

 يلحا نم قنعلا لصا مدعم ىلع لس 5 وهو ةماعلا

 كناخنو قنانم ج
 هر 2 ع6 و ع ك2

 *« خابك رتقو ا وذي ةبضغ اذ

 نأ ناريغصلا نس رتل 00 لا

 رع ةدجأ اولا ادرلا كب رااو وخر ”| د ك1

0 0 3 
 2 كك ع

 هلل وأ ةلعج نالشو ا ا ع ل ا

 يثلاو._هريغو ركذلا يف - بلا 2| ءادجا ةلعف وأ هيف ذاكلا

 ةلاقما ملح + لذا ىلاعت ”هللاو بّرغتو ىرخلا ضال

 ىنعمب انيدب نولوقي ثيدحا لهإو٠ و د ب يف رمالا يف

 ا و ندمت لوول لع
 تكلا 3 لودبم وهف

 م داج ردا وخال ركب ب اماكف

 اهراس سيل نم غامبيا 0

 | اج ّلجرلا ًادبأوو ةلضفو ةءّدقو ةدتبي ةلعج دب

 ظ بّرغتو ىرخال 3 هضرأ ناو ل يا ءئردبلااب

 | كح د4 - مناخ قل: 0 هلل او 2 ا ةاعف 1 يثلاو | لآ



 .ءئك

2 

 هبضع نم 0 هيسفند 5ك 0 2 0 2

 ناسلب هعذلاو ةرتسلا ,لجرلا ولا + طغ 0 فو

 ةلكيشو ع يك مردلا لاو يلا * ماعلا |
 هيل وأ 20 هيحاصل لانو ةداتسأ 6

 نم يف هل أ مار اردلإو ليف. ب ريما وهو 12

 مار دلا 3 ا

 هناك د 1 ا * ينملا كي جد

 فيتم نبيهم د

 ةععانلا ةيراحلا ندا
0 0 
 ةيع دل دييغلاا ةعطق هع 5

 «أ | .اهناخد عشرات اداه 9 ربظ 7 1 ردنا م

 رح أ وهف كر ان 1 رب ةريغو ا

 0 روخل اب 1 وباع - ك0 ا

 قاس ابا + روخل اب ا ا |

 1 ناخد كو ةيزاغلا ١ احلا يف هاا راثلا * عرزلا ظ

 3 يمل ا رخل | * ةريعأ ج راح ظ

 هبغو ولا هينا ا 2 رس ورع

 ا ترض ةَر رح رز دع ةعطاس ةحئام 5 |

 + تابلا|
6 

 0 لوقل الا 5 تاك ةرذأ 6 ا

 م |

 ٠ نع كد قاسادل تابن مرمر ونو .ريخاخي ىلع 6-5 ا

 هريص ا

 او ارفع
 اهوحنو 0 ند 4 4ب هب طم امروُيلا +

 ١ دة 35

 نضل 0 رقحالا د رول أب هيبش رهزو 0 3 أ

 0 نغم 527 وه ليق مناع أ ىلا ا 62

 ةبوطر هيفو ضيبا ه هرهز تابن: كا و *عاَق ا

 قوف ضيبأ 7 هل ثابن داركالا نوفشواب ديلاب قبدت ظ

 ةنم جرو ة ع اراا ليث دوسأ ب تكلض ةلضأ اد قمقد واع ْ

 يف روهشم 0 او كاهل علا ةعمد

 وا 4 نوري صم ا

 هيسأ رواق رولا ًئ 3 ج رو | اهيف قرح
 7 ا مغامدب ثِمحا بعل يذلا |

 م6

 يلا

 2ك

 نم 0 ا د 51 زم “ اهزق ردع ةديع رح

 بالا
0 

 سانا اوت 0 0 نع 7
 نسجيو ابيف 2 إلهنا يا مهكايشا

 * ممكم سانلإو اهريغو
 ىلا ِى ا

 0 و هو هاتمح اهوا ةملاظلا ةخابلاو سخابلا
 ر 1 اس هي

 ليق٠ دا هيفو 4 6 هر فر لل ةسخاب وأ

 ِ ّصقن سنو ولا سني
 اونباغت موذلا حا 5١ 1ك هلأو

 003 اما اًنالخ ابيف اًيقالخ رقأ :ًارما ل أمي هل لَ 0 لكاخ

 قح ةتكشو انام تانعا قح ةمسانملا دنع َضرت مف

 عدم كتاب 0 تك خلع بتوعف تد ارا أمي اهنم “0

 يفس رو 3-1 تيب ع ١ سلا 3 لكل لاقف ها ةار

 ا هاا ةلوطع ال كادر ليف
 عرزلا نم ةيضل | ا هناصتن 1 7 سونغ يأ 0
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 نع هلت

 *يسلا فالخ ضرالا نم خيل | نا يق ملا فالخ
 ظ ٌصملاو اطوضأو ا هباطالا سحابأملا

 نم اهالكو بننلا تذل | *« ةبنث اه ةدطعب هد
 ةماعلا مالك

 ةبطا اهانعم ةّيكرت ةيماركا وا ةيناجم ةيطع شيفا

 212 اذاكر قفل اولئاتف السقف اخ اونب دقو
 ْ نطو ءاهبتل ان علق م 1 5 ص

6 

 ل لان م 3 وأ هينيع قوف ناك *: لجرلا تك

 5 تصختو ؛ . اضخم ف يو 7 وهف ديفا | 0

 كل لوهجا ىلع(:

5 

 ين 4 0 8 اهصخت غ2

 | تلاد ةردل َّصفعتو رطنلاب نك 3 ةصوف#

 لوطا مور ربعبلا نسرفو مدقلا مل 2 ضل | * ةننج

 رداسف 0 ضاع ةطا نم محو ف 0 ل 8 عباصالا

 ”يلسو ةخخنا اكو ا قوف نان "لبو هيف

 ركنا اذا رظانلا قيدحت دنع ربظي لفسالا نفلا تحت

 عو يملا 17 صخنل | 0 هت دحاو ةنم بجعل وأ يش
0 
 0 مدس 5 ُةنبل جر رحل امو قورعلاو رمل ا ريثكلا

 هر رت ا أ

17 

 | عبصال اب اهأنف 5 ه4نيع

 | ىرعف 4 ةهئم 1 ل دق هن داك اا ءاقلا نيمدقلا



 ني

 ع 1

 0 لع ةيفارع هلا ةبسلاو امرا ا 1
 رح ا ىلا كيسا اب ةبتشن ا :رتك |ولوقي

 ا ةكرشلا دعو ةرخلا ديدغلا م دلات حك

 0 مدو»ه ليقو تلا ٍتارييغت نم 1 اع ا 1

 ةلامثلاو يلا فالخ ٌيرَحْلا + ةضاحتسالا مدالأ ا

 *«لسلا و هب نم ريل | < حلا اف 2 طف ردم ناكملأ

 شانار شع كك فستان يأ اكناقإو ةقانلا ةرلا|

 5 ب

 ءاكلا ن ه ةعطق ش فو ةرد ا ةريبل أو٠ رو راع 8

 كايد لك لن كوالا اطل بلا 1

 هذا
 يار | نأ ا

 3 0 رعب 0 زبد ومالا لل داليا 1 1

 ل ىذلا دّرخ تيرم | - ترب ل ظ

 - هةر

 ارح هز
 د ع ه2

 هزدو 0 1

 2 ا 0 للا ريصتلاو ةرقبلا َدِلَو و جر ل

 ملا يف ةياهلا ا هال
 ب اوصلأو ليف 0 2 00 ؛ موقلا

 رخو ك كهل را 0 الو. : ار
20 

 حتااَح َصْقَر صقر لشي
 زرافلاو عوب زلال وك 5 لاك

 ديدشلا 00 [كا

0 

0 

 1 5 2 لاقي عرف سل

 2 0 ع راف

 ةانعلا ةنا_هلا < ةمظعلا هولا هانا ١

 دككارتم ل لعمر نّوحكل ١ * رانلا رَّرَش نم ل رو ١
 #ت رمتل

30 
2 

 ف كر غرر هقيشم يارا نمو ١

 نطبلا ةعساولا ةبرقلاو ةريصتلا ةأرملا نوح |!

 تعطتننا قير ها يا يتباد د <يلع تم - يب ا

 دنع 1 مثو رم 2 طع 0 لعق مسا" 2 ا

 2 ع لاقي ع دن | وا هيننلاب باجتإلاو ىضرلا د 1
89 5-5 - 

 ف 2ك 24217 22 دارفالاب ع 2

 ةعلابلا وي هدام 0

 ا 2 ةريزغلاو 3 اكل ةنبأ يع 5 وأ ةلاجأو 0 تق

 || تاياوزلا يف فالخ لع عوج اوا وحلا وا ميلا

 رع

 | د راع : ٌلعفلاو هيسفندب بجملا

 معلا 0 | ةيشم|

 ريعب وهف ف 1 تّامو رده 0 2

 0000 ا رككاو ربدملا ضاع يا
 ٌبواقم وه وا اوبك اولاق ارو اودربأ ى | ةريبظلا نم

 دعل لاره نم وص ل عمم راض ا 2 ةنم

 + ١ .جج هل تلق َلجرلا ثضيو ."طغ مونلا يفو نم
 ل ا

 6 2 2 كتم مدا 00 م 3

 فاوجالا ا لب اب 0

 | ه-م 2ع

 ا هك نيح لوهج ملا ىلع تخيو 4 2و ظ عتا هلا ل

 سة

 2 د كك 00 5 22 ف تننو 0 1 34 هل

 تفاعلا

 مضعبو امرأ ند رعما ]41 دعاة لسا هيناتا رق

 ديقديو ايرعوه لوغب

 سو فولالاو 0

 ركل عاصف يف لان
 7 0 كيو 0 ِ ل ىننالاو 5 ع 00

 * الا

 0 نم تقع | 1 ةولصلاو . ماخنإلا كي

 0 وئتقم تالا هل

 ءادتبالا لويس ص 2 ةاولا داقنعالا هب نونعيو نييلكتملا
 ل كسلا ٠ ءي“ 5

 كلا

1 

 بكعم ٌةينروورجلا ع اًديدش اخ ةياق نورك

 خا ج ةيسرانل | ه1

 كنا يشمو 0 اة طرطلاب قا

 0 را رديت

 رتغتا | * رخل ا ا
0 

 | هيسفنب بجتملا لامخلاو

 2 ا ْن لاقي ةيسفشب بسب

2 2 

 ف ردو 0 هراشح

_- 

 ربو وأ أم قولا راو

 هيف 0-2 ةن ا ُِق نك
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 | لالا تنل | ق٠ برعم ئسراف دفبللاو 0

 ا ةرثخل | «”قّرفتو كدت رت

 لب اوم لذ علا ا
 | يذلا لل 4 هياع كا يقال ورنا

 ا ةيعوالا 1و وو 2 صعب ةنرؤطي م كهذا



 5 00 58 00 َّ قدي |

 با ارت ةاتحابلا الك ان ىعمب ةسأو . ةثامعل ١ ا

 ىثلا بلط تحيل | + بارتلا ةتاَعل | * ءاعصافلا هبشي 1

 ثم 0 ثحنأو

 اند هاف ٍشيشنلا ىحك كثععل | ةنمو ر هريع 5 بارتلا تحت

 ىأ ةيباجتالا ةبسنلا تابثا | اًقرع وهو ةهظعل ١ ةيلإو 1
 ةنصل | ا لال دنسلالا ييرط لذ

 نارنلا يف ةبونلا ةروس ثول 2 ةثاحل ّ ع لاب

 2 ياخ ىلإ عنيا اردلا فج ىلا كالا كر

 راثلا رقبلا تحاور, تا ج ةناكم 0

 هل رتبلا ثحابمي هتنلار# كر: لخملا 4 ةنمو لوهجملا . ناكللادإ 0

 ج قينخل او ثلا هذ ةدرع ا وه |دليل ثيح

 اء لا نيب ةقلملا |

 م 7 50 -_ هم

 ُةَقَرَف هءائم لجرلاو مددبو هذ > 2 مثلا را
 2 أ

 +« ةتننكو ةئجرفسا اذا < ىنلا ”ترثح لوقت حارا وبا
5 - 

 - رر يل ور 2 -

 اًحاحيبو وتو اوك ص 2 3

 و

 هود
 ف

 واحب عي
210 6 

6 
 ةمح قو حاب لاقيالو * أ و١ هيف ةغل أ 3

-ِ 

 ةلصا 6
0 

 تو

 ٠١ ةتوص كلك ا وي د

 هلا <

 ٌيراص جام أ ١ ةلعج 4 أ 3 8من 0

 * ةيدابل ابةيب ا تلا ثنو هاما «ربصخو قع
 ** ةنوشخ ىأ م هنوص ُِف 5” 50 ثوصلا ف ةنوهقملا

 00007 ل ري دوي لجر لاقي 3 اعابتإ أي ا |

 ”حدقلاو ظيلغلا ناديعلا نمو نيمسل و رانيدلا 1 ظ
9 | 

 حم ج ةحي هنوص يف نمو 4ب 0
 يال يذلا َة ملا ئردملا

 ةلَدعل |«يغملا يف عرسإو انك ل
 يعسدلا ُِف لا

 ادام قرتتلا فلا ظ

 )2 ) 00 - مذا كوش ةفانلإو اًقش ارك اهرب َض 0 ص

 عزنلا ن 1 3| رد ار

 راع لاو كَ 00 املا م وع إذ ةذطع ٌدمْشاو

 لعلاد َركو' را : يف |قرخو

 2 لكلا نم تقيل و 0 ب

 | 8 قح يورو ولطم وا ايلاط ودل ِ دهجا

 5 أ د

 || هتيذ 3و دصق الفرات 2 0 و ل هذخاو نَا | ِء

 | هوم د اكو ا_عفانم تركض رالأو هنأ ةرهح تّدتْشأو |“

 لجو < 2 داخل 0
 هارعغ م

 | ببيصت لاق عسب ل اسلم يا اري
 ظ ثبعش

 قدرف رح ٍضرالا ةآم داع دقو

 12 ف درشملا رثعا 0 ا

 او: عّسوتو قمن للا يفو هل امراك ل املا يف رّصتو
 3 لدا هاا طسبنا لاملاو مولا يف
 أ كلو را ءارصل انا نيانلإو د 0
 ندو حا 1 خ رجالا * محّرلا مدو لا

 # نوم ةبرَلا ةدشوَرَل اروح * * ينصب قونلا
 0 مو 3 اراتلا رو يف َرَا ةّدش ةاروحابلا
 وا رينكل افاللو ويلا فلاح نعلا

 ظ 0 اعل د ل ب عم را د
 | مركلا لجرلا اًضيارتتل | ب عطنا ارم يس لبق

 ظ ا 1 راو ب رجلا عساولا دا دارا سرالاو ٠

 او دع ل اقوا 1 | اكيظعلا رهتلاو لا ةلكإو
 م 0 ا 10

 هاا
 هب علا الاب رد < :باوصلاوا رح تاناواع تت ارذلا يفعل
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 ا ل ةرابضتنم ا لب نى بئاوعت

 : علا ايلا هي نم رخل إو .ابهجو 4 ذوسإ 0 ُُ

 ْ حاتتسو ل لا او ضرالا نم هضانخ او ةدلب ملا

 راخو َر 0 2 ”عقأن ةلآمو راج رإخ اه 38 1 17 لا

 ه-أ 2006

 ج طنف < حلاو

 77 كا او اًضرعم رع

 اا
 | هن

 2ا د ركل

 نة

 لرصاخ اليازراب ئاب ةرع ةّوك د هر ةمللل

 ثدحي يذلا رّبغتلا نار ,هل | » ةنيدملا مسأ ضبا يا

 نار موي . اذه نولوتي ةداج 0 ا 0

 ْ 0 ىلا بوسنم 25 نايف لع قروحاب ' داو

 | 3 نامعف ةرصبلا نيب عدم ا ار أو. نب را 2

 | هيسروغلاو فلانا ى نع نيرجت | ىلا اندهتناو نارا اذه د



 لِي

 يلا سجب لايف ضيا ازال نأ ةنش اسوي اًلفو َ
 1 رت سهنإو د ملا 9 2 2 9 *رهننا| | )أ

 هةر 3 ْ .عومتلا اناا ليقوأ
 مت ميم اي لا سلا
 0 لاقي ةريزغلا 00 * ل عج وهو ةاطاه سبي | ا

١ 

0 ١ 

/ 
1 

0 

 ةريزع يأ نس

 رئازو 2 | 7 2 ةعطق 8 ةعججب ع

 2 نع

 ةدحأ اولارص وا ف 5 دوو رذلأ ا 0 يضع ةلص رحأأ ظ

 هيف ا رعاشلا لاق ٠ ةعأ ا ا

 3 0 9 2ع

 بح ىياكتلا حوأي
 ِط 9

 ْبَمَّدلا يف ةنم ٌنيعلإو هيمأر 2 ةراقنم
مى باوج فرح نبئجو ىلع ص ْ

 ا 

 تدارم مس آو ىف كب ع 0 ١ نيهجو ىلع رهوأأ أ ا

 كيفكي يا ينأجحو كلج 7 لوا ىلع لاقيو بم ضل

 دا 2 , كلم لالا لو ثدانوفو يك

 نم لج الأ رعاشلا لاق .يِسَسَو َكْبْسَح يا

 7 وم < 1 7 مر 0

 هلا 7 ا ا 5
 200 ا

 ةلجاو. 0 «منأ ٠ ثيريح 4 ناح يي 5 7 3 اقو ةظع 0

 ناحرنلاو بسس انيستا ماانكايتلا ' ١
 | مثلا ريكلا لجرلل لاقي كيقملار مثلا نا نعو ١
 0 او لكلا لالا * لبلاو ةفانلا ك ا مايل | '

 58 .لئثو ل امج عم ريظعلا ُدْيسلا ُريبكلا يشل اوهو ا
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 ل فلا جرع اناني ةاطاؤ 00 نونلاو هابلا علمح

 بارعالا نم اط عضوم الو بئاغلا ن ةييظاخ اعلا
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 | رادلا راثآو تحاصلاو ربقلاو هيل 0

 كو اهنامالعأ| ١
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 ١ لطرلا سدس فصن وألا *لابحلا سوؤر يف ريطلا
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 ةيلرالا ريكا ولعلا ةلعاق تلا سماق الاوا ئراخ | ام

6١ 

 ْ عفنتو ارا 00 يف لذدت 0 نيم 5
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 |اًقالخ بمارسلا وه سيلو ثنوبو صوف" | عقرب

 | فصن هارت يذلا وه بارسلاو مريغو ُيسدابازوربنلل
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 | مزيزا موقلا ديوأ * ليخلا ةَدْوَألا < بعنلاو دكلاو
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 اهلنا ة ةيوحصو دقوملا الا تناعلو 3 4 دونك

 ءارلا فرع

 *«رخآلا نع فحصت اهدحا و اززآلازّوألاو زؤألا

 نم برضو توا جرب ف سل | ثكم ةذ زاوألا

 ريصتلا ظيلغلا والا * يمراف .تازاوا ج ماغنالا
 | ةدحاو ةزوإلا * َتوُزَوِإ ج طبلإو عيرسلا فينو |

 نم ون ىَرَوَألا * عيرسلا فيفتملاو طبلا ىنعمب زوولا

 ل ايم نإ اصقرتمي با ئىردألا, ثم لاشي ينملا
 را ريثكلا ناكملا رولا *« نيناحلا

 نا كسا اور نلااسرا معو ونلا نما



 قأ نفأ

 هل فيفاقللا لهاو الا موق نم ن 0 ا 50 | أ

 يبا باحإو موق دنع ةرعاشالا ةّئسلا لها د ا
 نم ةيفوصلا دنع قوّدلا لعاو .نيرخآ دنع سوصنم|| ١
 ماقم ىلا ِهباقو محور ماقم نم الزان نالت 8 نركيأ |

 رولا لهو ةلبقلا لها ةاوهالا لهاو 0 هسا
 هلآ ةيدالإا ناك رسكلا وان ذل كذلط 5 ش

 هلا ىهو:لوايف نا ةيسو لها ةلصإ |و وابو ا هأوسرو للا[

 راوبقو وباطوورو دصل ”ملاصوةل ٌمجوتسم يبا انك لها
 ب ىلع لخدو اهبو هلها ىلح قبو ٠ عيماو دحاولل ايا

 المو الهإو .اسهلع لخدو هيب ىلا سورعلا فز اهعوأ
 ةايرغال الها تفداص كيسا ةماعلا بصتلابأ |
 لجرلا له اة الو انهخال ٌاهس تيط ددأ

 تامل 1 .جورتو الها ذا لوم لوأبو لأ
 هيف تناك ل وهجحلا ةانبل اب ناكملا 58 5 َيِنَأ دم ||

 رمالل اًنالفو ًالبسو الها هل لاق هب لَمَأ * ريغوةلهاأ|
 لّكأتو لمَ آل اهيإ رمإلل هله[. الها ةلعج ىامارإ |
 307 انا ولما نعم لمان لجل 0
 ءىثلاو الها مار انذلفو ابك وا ةلاهإلا ذخا وبا 01

 ةلاهإلا *« روبملاو لها هل ناكملا ليتالا *< ةبجوتسا ْ
 دل ام لكو تيزلا ول ةنم بيزأ امو ملا ظ
 ام لوألا * عر سفر دس لاهإ اذ ناعرسوأ |

2 
 لَ

 ةجو 3 لهل #3 ّى ربل فالخ وهو 3 زادلبا باودلا نم ا ا

 ب خلا دنع وهو لاملا ةلهألا 2 تالهأو تالمأ 2 ١ ٠

 ”باودلا نمو لها هل ناكملا ِلهألا * ل امجألإو ةيشاملا |
 2 2 4 :يحالصلاو ءىشملل 501007 4 ل *«لوألا| ْ

 ةيحالص نع 0 ةيلهألا 1 5 اذعلا 9 برعلا ا

 ر ومملاو ةلها هيف 0 ا : ١

 جيل هابلطا عيطألا ب
 نيومافلا فو نيل * خروجرعلا ناقإلا - نها َ
 نشل ا نهاعلا 2 ل ا رضاخلا دالتلا َِك الل .نمالأ 1 ١

 ا

 ها
 مح

 ةسراف) لاز هلا وهألاو وه

 ركض يف هم (*إ 1 )ايه يف

 اين ناعم نورنا اذا يطع
 |( ةمابت .اشأو مل اكمل ددرت وهو ٌكذلا اهدحا رذع دحا ىلا

 0 ا يناتلاو» يل ومش رايت يدع اع
 أ بطاخللا ىلع امماهبإ 3 ةقيقحلا اكل تر ا

 ىلاودهل ]عل ا

 | دعب ةعق 00 3 0 تايم الخف

520 

6 

 | .اهتخاو 019 جوز و ع هيف 0 ا لِككو با علا

 زوجي ام لبقو بلطلا دعب ةعئاولا و ةحابإلا عبارلإو

 ا ايلف تالذكداذ ذاو. داهزلاو اكيلعلا

 | ل ١ ام | مونم عطن دل 92 عج 0 ةيهانلا ال

 هلوتك ىإ 0 ا اكىلطملا عج 0

 اردت 4 ا ةفالؤلا

 ِرَدَق ىلع قاوم 3 أ 5

 تللذو لاكدجإب تدار لق داسللاو اردق هل فاقع ِي

 نر جحأ يف

 ا ديز مافا 5 2 لئاعلا و ا و ريك وأ يفت مديت طي مهل

 ظ 00 ”ةيالاوإ ديز :غلالو وق ولف لسروا
 نيانلإو تفرح وأ لعف وا مسا ةلكلا وحن ميسقنلا | ة
 000 كك كتحت ,هذهو ءانن 0 ىنعم نوكت دب

 لوك نارا
 موق 8 5 تنزع اذا تكو

 امتحن أ اع 0 7 م

 ظ هذهو لِ ىنعمب 006 ْن ١ عسانلاو ١ ميقتسل نا الأ يأ | د

 | ةرهضم ناب أهدعب عراضملا باصتنأ كك ابابق ناك

 هلوتك

 5 كر دأ وأ 2 يمال

 (| ١ رباضل آلا للامالا تدافنآ أذ
 | انشا وهو فردا ا ىلا كردأ نأ ىلا يا

 | يردأ ي وح ا 0 0 5 ثودخحلا نعي هدب

 اةيرفاللو د هلا رفع يسداحإو ٠ عّدو وا لس

 ظ :«كم ألي نإو برضلا دعي ا نأ هيل دام وأ اع

1 



 ا 5 نأ لاقي نإ م 5 لكلا 1 جابت ظ
 علا ىنعم روق ب رد ا

 1 ردصملا ا ا بج ثيح 0 1 و ءاعسالا ا

 ةو|بئانو 1 "ا ا 2 تعفو اذا اكاطوعم د كسمو ا

 1 0 ريع 0 مسالا عءاربخ وا ا را 3 |

 3 7 1 كل د نمد عين : ىلع ا عم وأ 3 نا

 .ٌنظلا ىنعمب يذلا لونلإو ولو الؤل دعب ةعفاولا كلذكو|
  ةفطاعلا ىتحو ةيتيقونلا ةيردصملا امو را فرحو

 |١ ركتم مالا اهريخ لع لخلا) 0 ظ
 لحل يف ةغل نوكت نا ينانلإو .”غاقل اديز نإ تلعوحن |

 ملابف ال تسال سلا 1 1
0 

 ةزه حن زوجت ا
 أذا وأ رجا كاف دعب تعتو اذا اك هلا رب دلو درتللا

 مرجال دعب وا اهدعب مالالو مسق لعف دعبوا ةّيئاَجلا |
 اي ا وها دتبم م ْ

 دحاينأ 0 وع دحاو'لئاقلاو لوف تاريخا
 ١

 . 5< ريغ ًالوعنم وا اهربخ هيلع

 ريدقت زوج ثيح اهرسكو ّنا

 ا 00 ُ ١

 ل 2 رك دو ةدْيا 0 ا ا اع

 ع حلا

 ظ - 000 3 : 0 نبأ 0 ا |

022 > -_ ! 

 ١ كثميلاحح 0-1 ِ 0 7 دعل 0
1 

 ىلا وحن ٍنيلعف مزجت 0 ينأ | فورظلا نم شو

0 

 02 مدع 02 5 ا كت

 مل م ًُ 1 ١
 نمو ليعص هبل

 للا شنوا نذل 2 تان يا
 راك اموا

 أ د د تسد ركع تدل خط ع

 ناح ( ياي ) ءاناو ىلإو اين يناي هيثلا ىلا

 ماو قأ وهف تابنلاب ٌصاخ وه وا كردإو برقو
 و هظ ماع 2 97 و 2 م 1

 ابنا ىلاي ّكاو فاي لجرلا فاو ٠ نأ وهف هرح ىهتن

 : 1 اوعابعضوم ة لعتو ةله

 .مريغل ||ي

 211 ءاعرب اخ ليقو ةاعولا ءأن الو 1
 كامرا ل01 رم ا + الا **ناوأ هاو ةينأ 0

 ةفرلأو ما 0 07

 ًالاو . ها لاس اردإلاو حضنلا
 راظننالاو ى فيلا ملا ةانآلا + آو ثان ١ جراهنلا
 ةانوا |١ ةلاعأ] 9 اا كلو 6 يف ة ارا ئ راقّولاو

 ىنولا نم
 0م

5 1 

 || وا احا 0 راج ا

 | لك اضبا

 ظ د ان 5 اب نورين ١ ا 1 ةفارح

 - لوغن ةماعلاو ةنوسينأ

2 2 

 هي ع 53

 مالاقف بات 02 535 عجوت ةهاو اه | 6

 ا 200 26 ىعع ا 1 » واه وأ

506 | 

 هيلع * اعد هل ةهاواذ

3 

 2 2 او يه َ ع غب دي م َّ هم وا دأيلا با مالا

 لاقي علا 0 تي ”عجال 0 مسأ 5 لقد ف

 6 ُْق عل 8 2 0 يأ ةتبهارفسلل ذذا

 1 ج تيا عاتم 7 اه و ةنسحبا لاخلا رد
 ع

 تاّرذاو ا

 َنواهأ ا 3 ماب رق وو ذو ةنريشع لجرلل لكألا

 اًدوذش 2 هيف انكر 1م ١ ريغ ا

 نم لجرلا لها لبقو «لبل 3 لايل يف اهوداز اك

 ةفياح ىلا هع كل ذو وأ 0 وأ ا ا

 ةناربعلا يف ةّداملا هذه ىنغمو .ةصاخ ةنجوز لجرلا لها
 تريعتْساَف 6 لصا اذه نوكب ن . | لعيب الو ةهخلا

 | تا 35 ا 3 ةممأ ةمنلك لعاو

 2 ها ع بضأتو 3 ع

 | اياو ةعببجم ندوب ين م الحإو يكسم ماّيإو ةعبجي



 هيلا ىّبسُي ل يذلارمالا نم فأتلاو 4 ةتليتمإ]|

 ثلاو ٌرسو حرف 3 5 0 | ظ

 0 0 هاوس ام ىلع ةرثآو بج

 عيت فو يال فالخأ
 58 0 وهو 0 ا همالك وا دعأ|

 تالا *« بهما نسما ةفانرألا * ُةّبحا ناكل قانوأ |
 ركذ وا باقعلا قونألا *< قينألا قنألاو .ًالكلاو بنا|

 دوس وا فزرعل اكل دوسأ رباط وا َةََح حرا وا م حرا

 قرأ الا ضع قه وهو. د 1 الا

 ا

 نرخ ير 1 7 ار ٠

 # ةبعصلا للفلا 2 ىف افواقوا ا 2 داكي الف امديإأ أ ش

1 5 

 لاط ديعبلاو ظلغو ع اكن 1 هينا 8
 كلن ال الأ دع قالخألا غال كنس عبطو عم و عجوت 7 رااوأ | ْ 1

 ةرذملا سلو صل اسوا يد ابرسألا||
 ا ”

 دما ةريغ .لتفأ | |

 1 أ 8 5 أ ناب ضب 0

 1 ا 3 ةاعنأ ل4 بص ءالإو د تّدص وأ ْ 1

 لا نمالاو لثم هنا ريقرصتف راع وهو "ناك يا ”مغ ا |

 ا 2 هنن انو هنأ * أهدراوم 0 ا

 0 يا ال | الو هن اح هل امو نينالا نم ةلعافأ 0
 ياكل نآئالاو د ف نانألا 1 0 3 ”ةقان 3 ١

 الن ُ:/ * ندنآلا ةنانألا #3 ان ىننالاو تينآلا||

 نأ ل ةيسل : الا 0-0 2 0 3 ةنوص ماك | ٠

 هيقبتر ثريح نم 006 دوجولا قدح ٍيفقو د ديكوتلا| |! َ

 هنوكل هتاذل دوجولا بجإولا ةفسالفلا دنعو بانل!
 . دوجولا ةّرق يفو دوجولا ديكات يف تادوجوملا نكأا ِ
 هلآ لاس قيلخلا ةنيملا نهر ب ْ ينال ناهربلاو ْ آ

8 

 1 اس 0

 ه2 ملل سن

 نم ا يو ةقلخم وان ة.ءاخ 2 اك 55 3 ل

 .اذك هنا أ هيف لاقي ناب ا ىلا ا 0 م 5 هيرو ها مقل

 ىه قدا دبع ان 1 يض 20 1

 تا دا حا دانا يوارلا 1 3 ديلا 0 1 اقانيإ هقن 1 يع 5 2 3 هبط د امأأ

 رديكوت فرح نوكت نا اهدحا نويجو ىلع ّنإ
 دقو لين ع 5 ِ نإ ون ربخملا عفرتو مسالا بصنت

 دقو. 1 خخ قابس مج ّرعق نإ ثيدح ف اذ اني

 اقوذحم نآشلا ريض |_رسا نوكيف ل أهدعب عقترب

 ||. نورّوصملا ةمايقلا موي يافع نابل كلشأ نمد | وحن

 الل 27ه يدق د :راغلأ تار أ هان كالاد
 .”عاق ديز اع وهن ر صحا ديفتو لدلا نع اهثكتف ةدئازلا
 .اريثك ليبتو اليلق لعتف نييفوكلل اًمالخ نإ فَتو
 لب لعتس اك امخا ترآ اقالخ ةللا ىنعم ريغتال فو

 نإ نيعتنو .ءامنالا لماوع اهعضوم يف لتالو اهدكون
 | 5 طوف نسم اهدديم ردصملا دش ناو وع الان
 كا 3 1 ذلا 01 كا 8 كم 1

 اذاو 1 إو ثيحو قبذصتل 0 0 3

 املا لوا ف ١ ةئصلا ةلج لوا م وا هيل املا ة
 ارب ٍِض |يملاو رم دعا و ادا دعل ! وأ يع مسأ نع

 اهتم اذإو: موا ةيئادع الإ يح وا الكعب وا اعدلاو

 . كفل اب ين 00 دإلاب ف ذا أبيف ليق كمل اب

 ع دق كش

 < ع

 ع تانجو ع لات 5

 افيو

0 
 ع

 يد 2 ينل و غرد 3 كا

 نع اباك و 0 ابتحنو

0002 

 || كي 2 00 5 روهد 0 دحاو“ 4 ل كهل انا "يلا

 0 مم 3 2 0 5-5 1 اا الرستلا

0 

 [ينانلاو
 | ةديع بال انزلخ معن ىعدمب ع داوي د فرح نيك ا



 كد

 يا يللا ملل ١ ضينألا < ةيضنب اب ) اضانيإ مل /! ١

6 
03 

 ١ شو اولا .هجولا يس ةحراج 0

 كنب

 قالا
 ملل

 نأ و فوُنأ 3 روريغو ناسنالل سنلاو

 ىل ةنيدَل لبحل فناو مدس مولا نأ ا

0 

 تح 0 أَو لَو ١ ءيش 1 | و٠ 0 صخا ا

 جاوضلاو داتا نم هكا ليسا ع درالا

 . علطي ن نان ل 0 1 0 ذل فاو كه ل

0 

 ى٠وانف

 6 - لوا رطملا فْنأو .اهناج قيحلا نأ
 ازن | فنأ يا رنالا يح لجرو .ههسم فرط ريعبلا فخ
 نع تمرح يا انفي ةننأ لمحو عاما نأ فن أي
 هللا دبع نب ناهعنلا فث الاوذولطابلا لع لمقإو ّقَحلا

 0 ا ل مثخ ليخ دْئاق
 :١ 2 ةابا نال ان ميز نب ردعس نم نطب وبا عير نب

 هت <

 دقو ”.اتاف م أ نات تقع هان ني يتعد اروزج

 كَ 8 لاقف ,اهتحو اهسأرألا رقع 9 و 1

 ا هب ل اى 7  لعجو انناذع هدي وا هب

 هلوقب هلت مح لم املذ 3 هةنم نوبصغل

 رو أَ ا 0 ١ ا موق

 اًمّذلا مقالا 5 يس ندو

 0 يكفر كك هدأ 0

 ٠ ابعيتيف ةمارلا يثشب يل هنأ حيلتي وه وهما 2 هرذ يا

 انزال اب هل م 02 تا يا

 .ةلحاوةعفدأل جورلا عوزت دنع ون نم تجرخ يا

 هفنأ ها دم ٠ عاضإو ٠ ين

 هنأ تح ثامو

 يف كسأو ءامدلا يف تمناو . ل اكن لع بدخ باصخأت
 اح نم 0 بردلاو نش ١ ف د 5

 ةفنا ع دو رع يأ هنا يح لاقي لذلاوزعلاب حراوج

 يأ ننالا يا 3 ايو ١ .فنالا قم ناقثألاو ١ ع /

 رع ل لأبو ةقنأي هنأ < لأب نآفنالا ِهقْرَح
 ا لتالاف ةيف وهو 2 لب انالف ءامو ل

 ل لا فراس هلال ٠ 1 كا ان

 ةقنا يتشا ريعبلاو نيش هتشت رف تما : ًارلاو تكتتسا

١ 

 تل

 1 عبتل لبالا كنت + ةَربلا نم

 يا فوم لصنو ةفرط دّدح <يثلإو ةنئآلا ىلع ةلج
 . الكلا نثأ بلط يءارلإو ف را يا فنالا د

 ةئنا تشي ةلعجو هن ةنثا انالفو اهننا اقاتيإ لبالا تن او

 رمل 6 هنا غلب لجرلا ةكلاو ةلجتا راو
 دعب < ثلا ت تشن تتاويشلا ملل ليش ةنم 0

 :«يىثلا تشاو حولا ةّدشل هينثلا
 ةعرجتل !) اطبا دعب ةعيرمتل ا ديدجت بتنلا دنع تا الأف

 0023517 ا كستلا كر الا لدا دعو 3
 هما املا هل 10 ا
 ١ رعبا فننالا * ةيادعبالا ىلع ةن ا

 وتس هد -

 يباح 0 ١ 0

 تعب ؛مىصلا ة 0 ها ا 10 كك اسلاف هر 7 ند 2

 و كا
 خعاس فم هيسا ربا دلو انو ا ع+ ته ااا

 اا. ءيشلا فن فت أ ملوق نم أنم برقي تو لدا 0

 اًبقو ىنعمب فرظ وهو ةحراجلا تعاز اراعتسم ةنم مّدقل

 اج عرسالا ضرألا نم ف الو :ل احا م

 ا ل الا طنا تا
 ولد فنألا لجلك نم 0 6 3

 ع 0 .ةركذر ءاَننَأ انك ا
 د م م اكلأو ١ اهيعر فيؤتس 2
 ل رس يشل" ردك هب قمسي ا

 لبق يذ نم لونن اكو أ يذ نم كييناو خرب م
 :لوألاو ةادبالا ةئن الا د« 000 نامز لدا ف يأ س

 51 ا يورو ىلوالا ةريكللا : املا
 ا فو و د تنل | باوصلاو لبق 5 ا
 - ةبيط ا ةأرمأ هآو٠ . ةيندلا لاعفالا يف 1 0

 م منال ع نال » هيف ريخال م 0 1 تقلل

 4 0 لبق تبل كالا ىلا 6

 # هللا دالب فنا فو تعرسأ و تل ب
 هلا ا فانا عر ا هطول نم تول *

 ا اوراكل كنا هلم عارلاو للا لَو

 #6 كد هب دراجو 2 يق علم ليم 35 : ل هيسذلا



2 

 رعاشلا لوق هيلع و "تف 0 اذا دا ع ١١ حونآلاو خألاو خلا -»# : خأ ج

 .اًماف دوهعلا كيتاه سنتال ' ٠ 2[سنلا نم ةحخالا * َرقرق كسّرج اذا حونأ تيرفوأ |!
 سان. كّنأل اًنأسنا تيم ظ ةريصتلا||

 ِه 37 5 مّ 22- 56 2
 ا ةتزممو "سنالا نم 0 هنأ ىلا نوايا تهدأ ليوا نم عودل مسا ةيدروردا الا تزول

 . تاغللا تاما 2 ةرملا ةلاضل مالا وهو ةيلصأ | تيب اًهولعتدأ ةيينعأ نابنلا يوان ذاع قوذ رشم

 ل ىبازرو ا وايش لكو ةلمن الإ ايضيا ناسلالاوا مار هما 2 ا سني ا
 اى سوت ف نأ سِنأ . وسانأ ج نيعلا داوس س يف ىَرب ل اشملاو غوت 7 ل ضرالاو رفنيرلو ه4 ةباق يكسو فل
 و

 ىهو ١ ناحرس عجب نيحار 0 سانا لصا ليق ا ا 7 هرصبأ <يثن دا ةفحوأ د 2 0 ا ةنم

 0 درف 6 ناسنالا قاطبو . يسرك عج يسارك سنا عا 0 عروض اوكي ةجلا اءود ةرصبأ < كة : تلاوة ةشحوأ 1 اسانيإ

 | ةيفوصلا ضعب دنع ناسنالإو . ٌيرشبلا سنملا دارفأ نم | . هب سحا كسا ادم 4 هيف سن ل أي هب نسحاو ةعبمس

 | .ملاعلا وه ا 3 نحلل امير
 | 2 هل ناسا هبشل ئرخ ن 3 ناويح ءالمأ ٠ ناسناو| نم ةسلرف 7 يحمل عيسلاو ايفا راضو شحوت َّض

 | ئنحلاك دماحلا ىرم ناسنالا هب ٌصنخا ام ةيناسنإلا ايسنإ سحا ٌينحولإو 0 قلهد سنأتسإو دعب
 سه

 يَ 0-5 53 ع ع عييت

 0 2 ك1 كا وق آجال ميا“ هلو 1 ١

 00 ةوسنإلا *: 6 هامل سلال + َسْنا هيو 0 نا ا

 وعمق ا كيلع لبقا ظ نسوثلا نمو يش 57 ذدضو نوي كا ىحأو ةريزكأا ةءائلا قي 1 »« سفنلا

 نأ ل لخادلا ىلع لبقا 8 نيلجرلاو فتيديلا | ى اموخللا سلاو. ضان ج2 هي ا ندهو ةشحولا

 0 0 برعلا 20 هع ومصالا 0 1 وأو نإ دحا اولا هكا 0 | فالخ

 ريثكلا سونألا * ٌبكأرلا ةنم بكريو كانا سانا يانا فيتلاب يِمانَأو ديدشتلاب ٌيساَنأو
 سينألا د« سن أ 0 1 فالكل ندو 0 سلإ دإ ثالفو" كفيلحو كيل ١ كَ ناو 5

 ظ سين نمرادل اب امو هب لولب لكو سناىملاو كيلا 'لاقبو نا 0 ةيفص يأ هسنإ نباو زا

 تعالو :ناسنالا ناسيإلا .رانلا ةسينألا * دحا يا ,ةمثحلا عافترا ل 06 اوه ليقو ةغحولا د هنأ

 | ةيناربعلاب شار نعصم قاففللا 0 ا 000 قأطيو . ةبيطا دوجو عم

 ظ س يا يف ركَذيسو ااا د نيعلا ناسنال لا لاك حورلا رلا ذاذنلا يا هللاب سنالا وهو ٌصاخ

 [رفغملاو خرلا وا 2ك حالسلا تاسناملا * نيسايا جا رّكّدلل ةنّيَرذو مدا وا رَشَبلا ناسنإلا * ةسناوملا انكو

 0 ناو تاك د ظ رعش يف جيو اع مب ةاسنإو ٌىنألاوأ
 لع )1 6 نب ا 75 دحإ 6 4 دا 0 أ عال 2 ةناتف ةناسنإ

2 0 

 0-1 0 دلل 01

 وا دسالا 1 عما ند ا ل 1 ةنسلا يا 0 ةيموا سات لاتيف ل اسسالا هرتكللا
 دف م ةسيرفلا 23 يذلا | 00 ناسنالا لصأ كح اير هءراع وهو ١ةناسنالا

 | "ةكرو يوما ريقتو 03 ضي ملا نأ بهذو٠ را ءالا ها ند 0 وه ليقو نس

 ٍْ نيف 3 2 1 َّ ناك ضان ضئأيب ملا يأ 0 ا نم 00 تاسنالا نأ ىلا نوف |

 ا نال سنا يس اا 0 1 نا .ةيئاز , ”خكرم تيبالو و 0 5 وأ ٍض رم نمةدخب ل١

 ا



 55 ع نيكل نأ ىاناو ١ اكلم انما 5

 ىلع لخ دب ىفنلا دنع سبل لع لهنو بالا ةادحا

 4 م

 اوتسم وه نأ >ا ىلع اي

0 1 1 00 

 مصعب

 | وهن ةيلعنلا ةاجلا ىلعو
 ارتكب احح امال أمهنيب عم َح م

 انا ط اا أ تا ف

 يا ثلعف نإ هللاو هلونك مسَنلا باوج يف نوكت دقو
 اخ دف ةليقثلا نم هنننغ نكي ناك اننا تل

 أطاعإ زاج ةيمسالا ذاهلا ىلع تلخد ناف نيتلهلا لع

 1-5 اعنلا ةلهكا ىلع كل ا اماما ننكيو

 ل . ايس سان انعم اه لعل نلمفلا نك روكا رثكالاو اماه

 تاخد نا ةيفانلا ام دعل داو امو ةدكأز نوكت نو ا

 لعل و ا اوصوملا 6 لعل او 3 و ةلمف ةاح دلع

 3 ىعك 5 ليقف حا 0 0 ار ١

 ارو. هللا آش نإ متتج للوق ةنمو. . ضيا اذا ىنعمو

 0 لق و5 يضاملاو | عصا تا ”ءاوس ل ابئتسالل

 مدبر م منك ١ ني و ناك عم م اسايق ل ابقتسالا ريغل

 هلوقك لياق اهريغ عمو

 ا كيب يتاف ن :را نطو ايف

 لابلا كتكاسل | مناف رهدلا نم

 ا 30 زو باوج 18 هلم ١ وك "لق هةضركاعم لأنو

 || دقو. ٍلكو فرح كماح اط 1 ليغ 2

 مدا ال ع ماللا لاخدا يفوأ ىرتخم ن نأ أ اورجا

 اذنكن مك ا.ًالايو

 10 52 م اكشن لضننم عفر ريض َ

 ةقياحلا 3 7 1 كلو 8 ةنان 0 نكح هل ةيعدجو

 ضعب ِق عش و اذل او اع دالاو تلده ةفاضالا ى قب رطب

 ايلا فاضي يتلا ةقيقحلا نع ةرابع ةينانألا لئاسرلا

 قو : يدذديو قورو يسفن كلوتكدبعلا نمد عيش لك

 ازاقوأ هيد حفرت

52 

 تليقتخا نوكت نأ نع قاع انالا ةلسسرللا هللا

 0 دو 2 وأ كا + 2 كاقذالا 10

 |[ بانل 3 ماعطلا هتف دا حاو در جا 0

 ههاضي م را كا
 0 7 ركذملا ١ بطاح لل 0 عذر ريض 2

 0 و 1

 2 1 ةعجو 0 | 2
 م 20 س م

 اا ا تك | تقوم ا |

 هع

 ظ هينلاو 0 ننال 0 26
 ا كاب كا ذو ك6 تناو 2 م انالفو 0

5 

 0 يا د تون :أمو

 ١ د ٍٍ ركحذ ريغ نأك 5

 ظ 000 نزل هلو طفوا لإ دعوا اموهةلمج هن ١
 أ يأت 8 ثمنام يذ و تدل 0 0 5 ارا ا

 ند. كنألا 0 لول لان ماا ا راض

 أدع وما أ 0 سلا لا اهوحنو ضرالا

 ساخد و 0 8 3 51 اأو 0 عج ثانإلا| دق

 دقو ناو ثلا[ جرحا فالخ ىنأ الا * وا

 د ةلماكإ قاد اوما ورب تحن قي | ليق

 كت اتيصخملاو قنألا .ىم نامل ا
 غدا ثضراو رح لا ريغ ديدحلا كيلا نانا
 0 لع اأو ىف ىف :/ داك نأ ةداشعملا ثانمملا 7 تام 1

 ظ 0 0 8 "ناعم ُِ ناي وتس 5 ا طاف

 ع هم همس 0

 فاللخ ثن وما *< ”ماهت 0-3 انصو

 | 5 00 ك 3 دئا ةازاب .ن 0-5 يي ا 00

 ذي الع 5 1 ا زيع و

 ارا جلش اق راو سرس م 5

 0 |نوبلجتا بتكعم ديدكلا دبعلا رانسا قاب امن لوانت

 | حرفم ريخو ا 0 وأ 0 56 انعمو ب :انويل الأ

 لجأ مدد لم

 تب هَ اًحوُنأو اينو , احنأ خاب لجر 1 أ

 1 رثساو ر ا ل

 اريدقت وأ ها ةأر ا 1 الا ةمالع ةييف مسأ ةامخأ |



 .لوقعلاب يدوي ٌرهدلا كانك

 ةمآ اما |١ عل يُ ىف 0 را قعمي 5 ره درا ثيدح ُِي
 تيرأو ا 6 4 منغلا كيو . ةروهشم ريغ 0

 ةه 2 00 يه يا ا أ ل رهجما 1 ىلع هم هم 0 ا

 ةلفع ةعم نكي ل لوهيجا ىلع همؤي + لجرلا هي ةمأو.ةيعوموأ |
 ام همن * 25 اهم هناي للا ما 0 وهف
 ةفدنخ ينمأ ضف لاق .ثمألا ةمألا * اهدا
 0 3 م 1 ايف 1 8 2 ىلأ سال

 ءاعدلا يف لاقيو .ٌيردحلا وا ةبصحماكمنغلا
 ةيارعألا نبا دشنأو اوما

 أب جرخي رثب َ
 نادنألا لل

 ! 0 ب م را عط

 طاأ مثنلا ىبس 00 يفد

 تسمأو“ (يواو) 2 ا ومات هر

 تراص 0 ا 2 00 1 : ةيراجلأ

 اهامأتسإو م 7 اياعج 0
 0 و ماوةامإو 0 0 ا

 0ظ

 ىلع ع 2نال 5 وم أعل ل ناوماو

 افا ىلع نيكستلاب اع عجم مالو قفنأ ضم 0 ل

- 

0 

 َط 0 ي 1 انو 0 ابيلا ةيشلاف . كلذ

 0 ارو مغ ع ىومأ بلا ةيشلد شرق ند ةليبق

 كك لوذي نم“ مت

 كتم رب ريض ٠ 0 مسالأو اًقرحو 2 | نوكت 5 ل

 ميضعل ا فا 1ْ

 520 رورو 46 قر 06

 ةعبرأ ىلع ةقرخ اود هلا كرف ةار أوه رخل ١

 عراضملا اًبصان ارادصع انرَح نكت ن
 | ص املص 2 نوكتف ا ادتبالا ُِ اتسم ة علو

 لس علا د رظنل كعلو. مل ربخ | 2 وغ عفر

 ا نونا نو سب ثلعف نأ

 ااه كك هجوأ

 ملأ و رح عضوم قف أعم نوكت نيتيلاريغ ل

 ربصلو ٠ 00 ل مهولق 0 ل اين نيذلل نأ

 0 ذه ذه ناكاامووخ

2 

 هللا "تود نم ىرافي ن نأ

 3 دحا نأ مي ه مان قزر ام | وق وحخنو 0

 لونك اهب مري دقو. . ثوملا
 انلها نادلو لاق 0 اماذا

 ايه ديلا انتأي َّ كلاول اا

 ب نأ أ نصي نا | ةءأر ا عراضملا ا دقو

 تكنو ةءاضولا
0 

 ا ائرجارلا انج ل ةفر ًط در تي تك

 | عفرلاو لاعإلا ىلع بصنل أب نضحأ 5 ا

 ىعكب م ا لعف ىلع تور كرا .2._ت دوجأ

 تك تأ ينبعأ ٌلَوَقَل ل اننأ . ١ عقو لق 2

 وأ يئانلا هجولأو , ىضم ي كِل ل أيق يفك أ ىنعملاو

4 

 0 تثوف 1 طالت : 0

 0 0 نيتيلا لعف لعل عنخ 2 5 هناا م يع 0

 ال نأ او | 2 ىضرم لم كم نود 00 000 ةيلزتما تم

 انا هجولإو .ةنتف نوكت
 يك 0 5

 0 ْن ْف ف ذةرحا ال 1 اوقلا ىعم ف ْن 0 ةامجب 06

 1100 رم يس 15 راج لع ٍلخديال نإ ناو ةلبج اهنع

 | هيل 1 كلاك لدتا 0 0 تعبت :5 تلق ولف

 ظ 1 هم ”عراضم يملا هاا

 ئأ دل كاراع د نوكت ن له

 ا نأ 0 امرا ٠ كيلا رعنصأ نأ

0 

 ظ ةيفانال يدق ىلع ةعفرزاج 0 7 هيلا ترشاوحن
 || ةيصتو٠ ١ رشم 1 ام ةقاناهر كل ىلع ةمزجو

 عنتما ال تدقق ناف . ةيردصم ْنأو ةيفانال ريدفل ىلع

 روك نا عبارلا هجولاو .بصناإو عفرلا زاجو مزج ث
 | 00 ل وهو 0 ىلا ل دع كللد و ديكوتلل ةدئاز | اف

 |فاكلا نيبو اًكورتم وا اروكذم مسْلا لعفو ول نيبو
 0 حدف الب نرتتل دقو ء.اذا دعبو ٌردان وهو امضونفخمو

 50! ةنمو اهلع ىلع ةيقاب ماللا يف اهنون
 ازبلل نوكت نا اهدحا هجوا ةعبرا ىلع درت نإ

 ظ اطرش نيلعف مزجت لوالا عوقو لجا نم يناثلا عقوت

 | ةيفانلا الب نرتنث دقو . ل رذغي اوهتني نإ وحن ةباوجو

 ظ .ًالخم ةيناثلا عمو اًظنل ىلوالا عم اهلع ىتبيف ةمزاحجنا لو

 ووك + كهل ١ وحن ماللا يف امنون غدا زوو



 ةمأ ا

 0 يف يب ام هنه اّمِإ ماسقا
 اا يت ام
 ةدئئارلا 0 يامرغلآ نإ هذه لب

 5 وهف هيلا تكراب دب قي ا أ هنأ 2

 كدضو 6 م 0 أونا 5 0 م

 ىلاو ةرمأ 2 ءيخلاب انالفو نييأو قر و فاخ

 ب ايما ةاعج انك للعو 4 هيسفن لعوب 9 ةراجتسا رالف

 ا 1 د. ا يأ ةباهك 3 نأ

 اًنالفو نيم 0 3

 ١ ةلعج انك ىلع 5 ا قف ةلعجو ة 5 ةدمأ

 1-8 ١١ ١داقناو ٌعضخ هلو 4 هب قنوو ةقدص هبو غانا 1

 نمأتساو :اًديمأ* هذخنا و ١ ةلعج م ميما هد هع هن 31

 ةنما اذك ىلعو ١ انيما هنخت اع اًنالفو قام كاز

 1 3 هنامإ د 3 0 تلطو هراجتسا نالف ىلاو

 لوقلا فيزغلاو ضلاخلا نوم الإ و. فرحا تصاب
 تام الأ 27 هفيرشو هصأ 58 نمد ي ١ يلام نم ند ةئيطعأا

 نبش لا ةحدل|ذ [ةياح او ديعلاو ىدضلاو ةندازخا

 هيلع 0 ا .رشو ةنايالا فالخ ةنامآلا + ف وذا

 ةعاد ولأ ُْ ظنا دصق طارتشال ةعب دولا نم عا يو

 نانياستم اوف ىنعم ةعل دواأو ع ةنامالاو ٠ ةنامالا ف 74

 ةنامألا انضَرَع ةنمو ةنامأ وهف دابعلا لح ضرف ام لكو
 2 ١

 2 كديع هلا | 20

 م

 | 0 2 0 دص 5

 1 ا هذحنأو

 ةفاضا ع و ٠ ضرالاو تاويل أ لع

 هو ل و .ءادتبالا ىلع ةعافتراو لعافلا قش 8

 ١١ «كدبع هللا ةناما تلعج يا لععنلا راضإ ىلع بصنلاب
 *عاّرزلاو اقل كيال نمو هارب نوسرملا اسال
 نم 0 ءاوس يا امال 2 دض ل نم ل

 .ينالأ نامرلا فوركم علت 0 وارهريغ واّودعلا

 - كم ةيوتحا م لاقب 5 ا ل اضيا نمألاو

 1 13 0 ا كثلخو كلن د يأ كيسا

 رغلا لعل ند م كي كلنا 9 ةنمو ند ل ةنمألا 2 هيسفن

 0 ا
 مول

 « لاقي 0 لا ضو ةنمأ

 00 اب يذلا ةسألاو ضيا و كالا ماسلا و 0 ديد ردكم يدمر 0

 | تانللا تايناوفس ةندامو . لدم اقءكلدد وا نكيلقا

 هيف سبل < ف كا

 الاو ةئيمألاو .ءيش لك

 | ةقن ولا 4 3

 ْ نومألا * قبلا هب نر ةنمالأو

 * نأ ج راثعلاو لالكلا 5907

 ف نئؤملاو نيثملاو يونلاو ةّميلا تومأملا نيمألا
 دل لو ةاعأ ج كاهل 00
 ا رثا معطوب اح اور من ذلا مو ةيتمالملا ةيفوصلا

 | *ةوهنلا لها تاماقم يف نوبأقتي متذمالتو مرهاوظ ع
 ةيحوو هلشرو هللاب داقنعالاو اقلطم ىددتلا» نا.يإلا

 || لوبقو عوضالا رامظأو ةفنلا وهوا رنكلا ضيقنو

 ىا طفف بلقلا لعف وه ةابقنلا دنع نامإلاو . ةعيرشلا
 |رئاس عموا اهدحو كلذو اعيمج العف وأ طقف ن ع

 سارقالاو باقل اب .داقنعالا اعلا ليو حرار

 ا ا فالخو ندا نوت ا
 | نأ نم ةدابع َن 7 ١ هنال قامت هللا وه َِس 1 ا

 | ةي ةيانلا هر دل يوم ةلدخإ نجما 4 ةنمو ٠ مهل

 | ناك 0 0 .داه ىلوالا تَيلقو هاب 0

 غي متملا ا 0 يرحل برم مالسالا دالب يف

 5 وعلا نامأ تروح مالسالا دالب

 |" نم ”مس[وه ليف خل ١ لح ةوبم نييأو نيمأ
 | كلذكو ا بحس هانعم لعف مسا وه ليقو ىلاعت هللا

 ا ةبظاوملاو ىقدصلاو نامالإو تابنلا اهانعم لصا اةدحاو
 ل لا اراطإت ءاقإ لجل الكل حا ساب فك

 ا ةلكلا هذه نوعبسلا ب 00 سريعا 8 ُْ

 | رص وأ 3 .ةانعم يلط لعفب ة هين فان قمل ل ك5 كريخإ

 ْ نيرة روكا كلغ ىلا ىلوالا هل امرلا 6 2 تدرو دقو

 . ةكحم ك انه وا ةبظاوملاو قدصلاو تابثلا ىنعمب مسا

 ا لكشف نيدصأق ينعم مآ عج اهن :| ىلع دن ميلا دش نمو

 0 م دبادعلو 32 0 2

3 2 

 ظ سابع د رمت هع ايما 35 <يثلا 3

 رعءاشلا ل انو ٠١ د لعل راح د

0 

 ثنين وتحب م
 -ء 2ع

 انيدح ىسنأ ال -_ِ



 م محأ

 . قفاوم وا ثمراقم كيسا بوم تما اذه لاقي.برشلا]
 007 هقنالاو لاما 0 : لاو يداطا ليادلا 0 أو أ

 كرف نم رو وريظ

 هدانا لسا نو نإ دعس 0 ردو ]
 هد ند ا مايا ا

 ا د ١

 ١ تأت ام لاق
 . مهر نم نحل نا نوبلعيف إونما نب ذلا امأ ون ةلقلا ||

 ” يدل لاعق ال لاعتلا امأ 8 يلا ٍفطوأ
 نيذلا امأ هلوق نماهن ةذ>لو ةرورضفأ| |

 أهمزلت 0 اهباوج 5 ِط رش ف روس 01 و

 مههوجو تادوسأ ن

 فرح يناث ٠ مرنحأ مل لاقيف ريدفل ىلعف عرنكأ ا ٠

 م 0 نر ا * اطاوحا بلاغوهو ليصل ||

 ىحن اهرا ارك كرت دقو. ةكمأذ 0 آف ليز ١ ا

 رقمحر يف مخ ديسف وب اوصتعاو هللاب | اونمأ 1 نيذلا ان ا

 ةيرعأ ةنم ةناو ةل امغال ”ؤلطنم هنا ٌثدرا اذا ”واطنف كيز

 ا كيا 7 0 ١
 يا قاطنمأ|

 دانا ويوم 0  لصقيو . طر هلا ا ديزأا

 ا قبس اك ًادتبلا اهدحا ةتس روما نم ردحإوب ْ

 قاللطنا ثوبث : متي يف اينثلا كيس عتب ن

 عال اا .ديزف را ا ينانلإوأ |

 ناَححَرَو سْوَرَف َنِيبَرْمْلا نم ناك نإ اماف وحن طرا ظ
 عبارلاو ١ 01 6

 مسا سماخلإو . هت الف لئاسلا امو رت الف متي
 .ةبرضأف اديز امو افلا دعب ام ةرسفي 0

 لعنلا قعم ند ايف ال ا 0 فرظ سدس |

 يناف 1 ماو فوذحلا لعنلل وا ةنع تبان يذلا!
 3 م تعتاد ” رس

02 

 ام وى 0 عك :وكصنم ف

 !اج اًديز ٌنافراذلا يفامآ, بصاذإ
 رعالا لوقىق يلا مَآ هذه مآ ماسقأ

 0 اذ وللا ةقاوخابأ

 يف لب اوإ اذ ت تك نأ رم هو الا و و 4 و ةردصاأ نأ

 0 2 مسنلا انهر يو فرح اعل ةنمأ |

 ارداف اني ل

 ا ترس 2 3 ى 3

 ظ ل رك ا هدا | اههدقتي نا <

 2 تح 2-5

 ظ | ريعخل | لصحذفناف ناك تفر دو 1 لعتلا مال ع رق

 0 نون اي 5 ب 1 أبنع ضّوع 5 3 لصتملا

 اىرأ 5 تراصف

 امم َ دقو 8 نأ نم هيوبيس دنع كرم 1

 هلوقك دأب كرألا اهنهم لدم دقو امأ لاق
 ناش تلاع اعلا

 درا كابر اح ىلا امنا

8 3 02 : 

 ايس كوم دعاورلا هك
 هما

 0 نلف افي رخ نم ف و

 فعل ' اهم 10 معن 0-0 لك 6 ط ديز 3

 | مر عي 9 ! هللا رمل ني نوج رم * تورخاو وح ماهبإلا

 0 مهلع ع ٌبوتي اما د

 : بطاخلا ىل

 ظ م و 0 7 ا | نينرثلا اذايوغ ريب اد ا

 اء ماببإلا ا احلا | تشرع

 هتف ام لعن وحن : ةحابإلا عبارلاو .انسسح م 0
 0 0 7 1 انوه توب 28 عزانو. وحن ا

 | ةانيدم ان[ 'وخخ ليضتانلا نساخإو 55 2 معانا

 انه لع امال اررتك انو
 | بجي ةرخآتم اندإ تّركذ اذإو. ةرّدنملا لاخلا ىلع

 ار ا ا دكا و نك لاو
 | 6 هركت بجو كل 7 اهم ءايجام 1 ا

 ا 0 0 رك 5 ةين 0
 ءام 1 دقو. .ثيأر

 ل 0 2|

د 00 0 رعاشلا 0 . اكظ ذا] ىلوالا
 ظ ن

 ام حاصلا بحاص لاق. رفّيَص نم اّمِإ يا رقص
 | 0 م ةازنمب ا ١

: 
42 

 | اذا ورع 000

 | 0 رفيرخ نم مار و رفيص نوم مار دارا

 | ريغ 0 نا يف فالخالو. مرثكأ دنع ةنطاع

 || ينءكاجوحن كلدلا اهدحا , "ناعم ةسمخ مالو. ةفطاع



 منأ مما

ٍ 
 ْ 0 1 برقعلا طِيرع 0 1 أو ةابرخ أب | ل هاامو 0 لكمالغلا هلع أمو دنكا دع ءاقو ةنيلذلاو 0

 | ٌْ ماع ةميسم ةبيود نيعبرأو 8 ماو ةجاجدلا نيرشعوا ركل ةليقلا اقل يداخحاو كاكاو نا اع ظ
 ظ ْ عضو 4 7 كلاي أ الو . كلزن ٠ ةبحاص تا كك ! عمجو ةانبلا اهيلع ىكوسل 112 ملا ةبشخو أ[

 || | .كتلاخو كماوا كا اك اهو. حدملا عضوما رابع تعج 0 ا
 + لولا ةفالخ 0 دنع يفو ماع ةساير نع 0

 ةعيشلا نم ةقرف ةيمامإلا * 9 نم“ ةياغلث' هَئاَمَأْلا

 بابل ملا * 7 1 هما اما ل اء يا ٌصنلاب اولاق

 5 0 طسولا ليا 00 نإبلإو ا

 7 نم 30 مرسي يش يا اهم 9 ا

 1 7 اهباقم يا ور مأ يرادو ربرق تا ه يأ ظ

 ا نكسالاو 4 يل ل م ةآرمإو ةدلاولا رسكيو|
 ةعبتي هسذلا [كاو 9 5 مليك موذلا أ

2 2 

 | يلعفت ١ ا لل 0 ل أ اهروغصتو 8 ا

 0 ةفاضالا ب 0 اًضوع ثيألا ةمالع نولعجي 0

 35 يا لبقو ةمألاو ؛ ا مالل لاقيو٠ ءاطأب 5 يلع ظ

 نر توص ند ةذوخأم 0 بو تام 7

 ا ليقو . كراج عام ج ظنلتل 1 بادن 3 |

 رصانعلا ءايكحا دنع تابمألاو . اهبل تاّمألاو 2 ظ
  ةولعلا تاّمالإو ةعبرالا رصانعلا ف ةلفسلا تابمالإو ظ

 دنع تامالإو٠ حاورالاو سوذنلإو لوذعلا ع تيكا
 تايّمألاو :نطابلاو رهاظلإو رخآلاو لوالا يف ةيفوصلا
 0 ور ك١ بلاوق لصا نيعابطلا حالطصا يف 3 تنال

 ا ا لثم بع عاودأ دءاوق ة 53 نل | دنع بو 0 تاما | ٠

 5 نو طرشل :لا تا اودا نيب ةيطر هلآ ْ

 نمو موسم هر مو مداعو اا د عاطلا |

 رئار هلا تاي ا رارشلا |
 سلا رقابوهو ةمألا ةناخ لعوه نموا بتكيأل نم| ىا غامدلا سأرللو ةّرجلا موجنللو ضئارنلاو ماكحالاوأ
 ظ ثبوسنم وه ليق .رمالكلا ليلفلا يفاجملا فلما يعلو ٌدشا فئانتللو ةآوللا رالو اهلع نتا ةقيقرلا ةدل# |

 | اف روستو سكت نك لفوز كرفلا نأ لا ا هيلا ئيفنآ | ءيث لكو. ةماعلا ضْيللو اهئشإو زوانمل|
 | ةيمألا * برغم .ةءارقلا الو ةباتكلا فرعيال ن + كل راك رطل اهدا فاو أو ةكم ىلا أ

 | «ةلا0إ نسحالا 'ءألاو الا + ةمومال اك مالا نم منا وللا وا ةلصا باتكلا م
 ا | ةرتصم نيا 2 55 ارا ةحئانلا وا ظونلا|

 ريض رب

 ءلط 0 أ ا

 زانلا كل ردا ؛ءأو 1 ا_مها ا

 | | | عامجال داجلا مك د ةوتن ءالحالا دنع مّدلا بَ

 ظ يلا مدل بَ ف .عرصلا ن نايبصلا أو هنت نايرشلا مد
 ||| ألا تاك ءألا + حولا ةيفوصلا دنع كويل ماو
 | | | نأشلاو يلو ةمعتلاو نيرئلاو 0 ةل احلا مالا

 أ | | ماقالو ةمامإلاو ةقيرطلاو ةنسلإو
 1 دحاو ظنللا يف وه شنخالا لاق ةعاملا ا ماا

3 

 أ | | يفو . ةمآ ناوبحلا نم 100 لك“ عج ىنعملا فو

 سمج كل ةراطضعو

 أ | | ١ اهاتقب 0 ال مال نم هنا ةماكلا ا لوا كيد

 | 2 لسر : ةءامجو مآ م 0 ةمالاو

 قمحسأ ىلد 0 سنجإو يف لكن 007

 ىثعالا لاق. ةمابلاو ناي 5 0 خم

 0 ةقيرطلاو .ألا لاوط هوجولا

 ا را ولا

1 ٍْ 

 يونس 1
 || باذعلا

 لاغلاو ل انامل جدلا قدودعم 3
 را ا

 | نمهو كوم م .قيراطلا هجوللأ

 ا

 نو ةّنسلإو نيوللاو

 ظ مك 0007 ةياخ كاك ذكاو مرق ككل

 راكم وأ رن نامز وأ نيد نم

 أ ةوغدلا ةما نيت لوب مهلا كعب نرم 0

 ظ ا 1 0 نينموملا ىلد ىرخاو

 0 خدشإ 10 0 ما ىلا ةجغل ١ ةتباصا ايا دمبلا

 ا ارا او" تلا اذ ريغ وأ ن

 | عدمت ةراجاو مألا ريغصت ةمسم ألا * يام ج سار ًارلا هب

 ا | حالا * ةيباحص ةرشع اهن او دادحا ةقر طم نسورل اا

 || ىهو مألا ن نم ذخأ ب هيا 27 نم ا



 لما 000
1 

| 
 أ

 جمرعربشل مدق مسا || - ا رسولا .ريِماَمو زمام
 .طاشلأو ناساف كلج اذإ ل نوسولاو دّدحلاوأ |

 لاعوالا نم سجوأ 3 برب هبا دروب مايلأت ا

 لق ي ذلا مويلا هب اذا نار فراظ سمأ ا

 هيف زج ٌيدايازوردنلاو 0 ىلع نب ليلي كم ْ

 تنل ىلع ةانبلاو ةاحلا نمد
 0 مل "بوب ديرأ || ل

 اذاو 0 5ع

 ظ
 ىأ رد

 سمأ ةتيار ار جم 7 عاجاب ع 3 فيضأ والا ةيلغدا أ
 نير او سوماو سما جم ةذاش وانو
 5 مل نم ذب ”ءاعط صيمالاو ضيالا ج رعبا )|
 ف كل دل ا جاب كدا ( 0 3 ١ مدلج

 يسرانلاب زيماخ بر ١ ا

 ةباملا نم لاه م ام صتمأب لجرلا ضي ظ
 د 1 ا ناكل ىذياو هيلق ِ هي 00 ةتعيزعو ْ ١

 نقل 0 . برقو 1 3 6 0 0 دا

 مأ

 تلك اكوهو ةليمأتو ةلما يا هلم لوا امل ا ايرما 2 0 و .ةلعلاو قيربالاد راو
 ًالوط موي ةريسم ل .رلا ن ا ل او ا وبل | مايا رخآ نب روسو  ناسنالا يروا
 ىل ةاجرلا لمأكلا * لم أ جفنم عتترللاو ١اضر 5 ردو نودي 202 . ماقملاو نعل ان انا

 را وما 0
 بالا ليخ نم

 0 باصا اًنالفو هد سقامأ نوي 4
 ةولصلا يف مونل ايو مون آو .موماعو رعِمَأ ك اذو مآ

 "لو انام مل تاكو م ءّدقن ةمامإ و اماما
2 5 

 تراص ةمومأ مان أ

 2 يادق هدأ 2 4 :اعج ةماعاإ

 اهذخنا 3 سا تو

 ةلصأ أ هب ا تو 21 ةمأتو م

 ام

 عج

 لرلا أوان
 ”ةةدصق 2 26 5 72 5 ١١

 . ىدتقا هيو ةدصق ايش ”مأأو» م م ي ف ردو أن

 د امام ا ةذغا 2 0 9 اا

 ا سأرلا م ا! ف ما ا اهذختلا

 ان 00 تح غاسلا غل 0

 | ثدح لاصتا قرت ءابطالا 06 ١ قيشر دج

 ارا نط األ د ىلا لضيو 9 2

 الآ نءوهور ذي دقو أَن ف نسا نوكي مادتك

00 

 سيو اين

 ذيب

 . دحأ لك عباتي 7 هم الاو م 7 م 0 3: ادت |

 م رم ماعطلا ىلا س 2 مو عي ىلع د ا هيار

 || ريغ يف دؤرآملاو 5 عا 0 - أرك 1

 وم | لجر لاقي .سأ لا عمان لوتب نمور ظ

 0 .لاقي دقوا ةعمإ ارما لاني الو ١
 عمأتساو لجرلا عمأت * ةعم أ ةعمأر لصإو كم |
 ةعما راضإ|
 قام 1 جقأكا بواغم لا أ

 لمي لجرلا َلمَأو .ءاجر الم لمأي ةريخ لأ
 رظن هيلا 2 * اغني ناكوا ا ةيجو لاط كلام!

 الإ و رمالا ىف ثسبلت لد اتو :ةلمأ ىعيو كلاي
 يغلا هي َرظنلا ىّتحوا||
 اما جج 1 . اموأ ءاحرلا ل“ باو لَمألا +« ةاكيلاو ةحانملا | |
 ةأإلاو ٠ ميلمأي نيذلا لجرلا تاوعا هلم + لام ||

0 ١ 

 ل 1 2 ناعمإب هروصلاو ء

 د : رذحا ىنعوب ريذحت 10 كك هاق٠ .ةفاصرلا ةمزالملا

 سيئر نرد هب ىدتقي يا هب“ ل 5 نم مامإلا

 ١ ناك ارك" 3

 || وريغ وا

 ا 21 3 هع ١
 لِقَو نطسو ما٠إلا اق ةنمو ناو

 "انج ايدلاو برردلا ةماعلا ةشايراادل ىدلاوه

 0 ل ل ا
 نيردلا ةماقا يف لوسراا ياخ نيلكملا دع ا يرتلا

 ظ ةفررسفملا نيش | وأ

 أرماب ةبامصلا |هنصن ينل ١ فحاصملا ن
 0 منال لدع دح ىلع سس

 ١ د تاون بأو ردكم عمج لب رن نامامأ

 ءاَكَقلا كنعو ١ تمل ا دا كنعو ٍء : 0

 0 * مهريخو

 تاور سلب را 0

 ايلاقارر

0 
 طرا اضيا مانإلاو: مكملإو

 ارمالا مي ب و د ضرالا ن 1

 ا ريصبلاو عيمل ا اورو دانلاو ديب 3 مراعلاو يع

 | م قي ةامبلا ىلح ب

 8ك
 يبل و نازفلاو كل 3 2
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 رعأ

 8-0 ا 3 - هَ

 2 | يع را را 71 5 55 30 ا 5 كل راك

 ملل هرجع

 | ةروم ا: ةروح لال راح 56 ٍقو٠ , جويصف ري د

 0 م لصال 0 2 و 0 1 نس

 9 2 قي 6 جامدزال 25 لمق اأو

 تاروز 0 لصالاو ,تاروجأم ريغ تا َنعجرأ

 00 ةماعلإو 2 5 ا '

 دعلست مهلعو َرَواَش ُ انو. اوأو 0 دل دباب

 اوم ورما يف سام نعل ل

 )5 ودحلو 2 سو 0 ورم ا هال ره 1

 أوم 1 هيو ه ا نالفو ةيسقل هي رمأت ف ا 0 را

 واس 3 نمّداكن الا ةلا ر ا نأ رواش | 27 هيف اورواشتو

 0 3 رواش رم 00 أورواشت 0 0

 >2 1 5 ب !رءايارخا م[ رالي

 تق 2 رامألا * رمإوأ ج رمالا ةرم مالا #< رذدكلاب

 العلا وبا انواعها ون مالا ا الاو :ةمالعلاو ةءاسلاو

 0 كر ١ وق نم رامإلا

 يتلا يف اع العلا ةغل ةراّم الا ةذاجرلا ديل الع ف ةم

 غل اكهيلع لولذملا دوجوب نظلا اهب معلا

 1 راجل ةنيلظو م "و ةرامإلاو لاا ىلا
 يب 22

 لتس رألا لبق 0 اقرا وأ جماح يبلا ذأ

 ىلع ع اونلا ىقععو 5 ىلع ع ة لاعفالا 2

2 0 0 

 نموهو بطاخملا لغانلا نع لعتلا هاشنا ابا بَل

 د ىلعالا كا دال ندو هينيعل رم ا لعألا

 انور الا لا لأبو 3
0 

0-3 

0 0 
 يسع ا

 ةقيص نيينيرصتلا فرع ع 1 .٠ تل

0 

 هلاوقا يف ءاع وهو ناش ام يأ وعرف ُرما

 02 الا عبر انك رك رمال ون ءيشلا ىنعمبو

 .ورلاو ةانلعلا رمالا أوو 1
 رطالا دنع ةيهطلا رومالاو

 ذيع ةيَرابنعالا" رومالاو هم 7 نوح ناسنالا|

 اخاف اطل دوج ال ىلا روشألا ىف ءانكحناو دينكم

 ؛تايضرالا الا ىلع طن ءأ دقو ةيكلا رومال ايا اًضيا | ىو ظ

 كل

 اس

 ينل ا يف ءآب
 و

 0 ابيلع 0 ١ ي

 | كاني ررعل قو 0 أ اع هيف ةعجارو ءينلا

2 

 دعت مدمشب يمس يلا 2 2 م ا 1

 ردالاو 8 ضرحلاو 0 بمارح اولأ ع دوجولا م

 لا او دانتشالا 0 كر ل ”ءانلاو ربتكلا

 ةرماكا * اركنم ياا 1 0 ا ا

 1 رمأ اهب امو م ج ةجار ا

6 

 رامألا 7 ةتلثنو ةترثكو 1 هام يأ 2 أ فرعت للملا ْ
 2ع
 ءاا

 م

 قفاوي يذلا ي مرضك 0 ورث 6

1 

 هلا

 )ا
 ا

/ 
| 

 م

 ةلامو .ةرمإر فنالإو ناض 0-6

 و 0 000 ةالف رس ىّرعشلا لل اذا عججاسل 1|

| 42 

2000 

201 

 00 ام ةرمأ ىل اكو نو رار + < |

 يأ ربمأ 3 تا كلارا ع را ال ةاد 0 ١ جةياعار

 ا راحو حال دئاق 2 ةرامالا نب

 ع
 2و

1 

 12ر6 يأ 7 | ردح ةكللملا نم ه يربمأ ك لي

 أ وارخاوا جوز نم اهرما لَو نم ةأرم 1
 سا

 م
 سهر 0

 ٠ ذل 0 نمد ةقانخ ٠ نمو 00 كم نائم و ريمأف

 رادو

 اطب أ رع 7

 1 يربلاو يراملاو ةيجارفلا ادا ع دام ريما

 نارفعزلاو مدلاوا ةمدو ةتايحو هن 0 باقلأو امايحو ١

12 ١ 

 ع لاق

 .ةزانملا يف
 .ريمأت 2 ا دحا هيأ رك 0 ل م امواج

 ذ *[علاو ل 111101 رع 0 د هر -و

 رك

 ا ا ةسيرعو ةسومانو بهاراا ةعموص 0 اك

 0 يأ 0 0 ا ع كلل طوقو رمالا نم ةلحأ 0

 ا 5 وافملا | الأ ا هلا ةرمألاو: و

 | بعل و للا رزوو رجحرلا ِق فينا ءاعوو دل

 ([ةللإو ةسومانو بهارلا ةعموضو نايبصلا ذا يرازجلا

 أ

 ١ 6-2 يف لاتيو. ةيالولاو َرمأ ند ا ٍ لاو ليش |

 | و و 0 ةنمو٠ . ةيامأ قالا ترج ١ 0 0ك

 ظ ”ححرأوج 4كاو ىَرنلا لعتست هب ةيرغم يأ ا ةرامألا

 || دالوأ ن نمريغصلاو وكم رما نم ديرب ام ىلع ردحا

 | لاق.2يش يا ةرع 0

. 

 ا لحدا نسما غ 0 ىلع ىاطبو تايرش 012

 ا ةزمإ | فد ربملاو ٍرمأ هك 5 ل نو تايرش | ع

 ريمأو

 ٌْ لالإو ريهالا 1 ةعسل يريمألا * 1

 | م ةاعولا 0 ءالإو روما * 2 ةيماع فيذخت لاب
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 باطا ل نما ماو .اهيف بارضإلا ىنعم دوجول ةعظانم

 ةلصملا لبق 0 بتلظل ةغطقنلاؤ ردع
 اًنايننسا نوكي ةعطقنلا ].ةامومانتسا ال0
 دعب امو ةلخو)ادرتم نوكي هلضتالا دعب او 0
 باودملا جانت دق ةلصتملاو .ةلمج آلا نوكيال ةعطقنملا

 اذا ةلصّتملاو . باوجلا جانحت ةعطقنااو م دقو
 ١١ يلق مو نييعتل 05- 5 ا ناف ابا 8 تحانحا 5

 لك فيرعتلل نوكت نا ثل انلا . الب وا 'معَب باَجت ان

 م وخخ يرق رق دبم ناك أم ىلع لخدت اراك 0

 كا *ءاقأا نم يا ربماب أف نون ١

 اهناف لأ فالخب تيار ا؟نيونيلا نيبو اهني عمجيو
 ناعمجحالف ةيفاعتا

 لو !يف ناركذتس كوأو موا
 رجاتنتسا فرح نوكت ن :را لوالا دجوا ةثلث لع 5

 هوت مسّنلا لبق راكم كلا هل ةأزام

 ىذا كمال قا
 الا اكو احأو تاما

 ىل امه لاغيف مسَقلا لبق اًميعوا له اهتزه َلَدْبُت دقو
 مل أميف اهفذحو كنار 0 توب عم ءامالكو اع

 0 لانبن لاديإلا كرت مكييلالا دك رع
 اح عب اهولي يذلا الكل اًهيتغ نوكت نانا

 || ال ةةيقحا ىل ٌلقاع هنا ينعت لفاع اًديز نإ ام لوقل
 رغاخلا ل اهءاتحال مق ق لكرا .راجلا ىلع

 *حوملا طيلخلا الول َُنإ ام
 عل رمو 2 ا 7 ارو

 صحت الولا ةلزنمب ضرع فرح نوكت نا كلانا
 نا/ليفو'مفلاملا هلق وفن امو دعقن امأ ىغ كعتلا
 هلوتكةزمإ ١ هذه فد دقو . ةيفان امو ماهنتسالل ةزملا
 ىَيَت امأ يا .لنعم دابا: دق رهدلا ىرتال

 .(ةيراف) سيراَبربلاو سيرا لاو سرا بربمألا
 نينا رك رو ا 0 خر كفدلا

 اكو .هرمأ 5 ف اراد رم و. د :يقئاردو 1 خضماح ىتالاك تفو| 1
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 اة دوو ةررجو ةردق انآ ةنماب هسا
 [ىاراغيصلا لالبلاو عفترملا ناكملا تمألا * ُةّنمَأ ىنعب

 تاما ج ءيثلا كيس فالئخالاو حافترالاو ضانخنالا

 ةقيرطلاو نهّولاو فعضلا اضيا تمآلاو . تومأو
 ناو راو رسوفلا يفوربلا يف بيعلإو جّورلاو ةنسحل
 مرح هلل | 1 كَ اب هنو كلعلا اذ اك ربو ا اظظاغب ا

 ا لاقي غارتلاو 3 يف ٌكشال يا اهف تأ الفرخ

 ا 0 ترم ا يا كما 4 ١ ةافيلا دل

 مهما هيلا 0 ل يا كتوم 1 0 اتيان ا

 وو ٌرغلاب

 هر اع أب عع امد ناسا عا 31

 ل ديدش دا دعأ 2 فهيصو ٠ 0 ٌدنشاو َنقظطعَو

 جامل # فصولاوا ردصملاب ة ةييسنل | اما ند وهف

 ا ضرغلا

 رجلا 5

 | بضخ ا 0 0 د 5 5 00
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 2 دب كياك

 -_-_ 5 يد --_- ملل ا

 4 غأم ةعروس 4 0 يأ كموم 2اس لاقي ؛فأم هو ريح

 4يف كرتي ل هاقسلاو دما 0 هلو هاا 5

 ظ دمألا * 0 ةينان ٌرشوا ٍريخ دم دمالا | م

 يأ كل دمارام لاني 2 0 ةياغلاو بضغخلا ٠

 ىل ذونو .لجألا ميسا دسألا موهنع اء لاطف .كر
 ْ يأ 00

 هجو ىلع هاا نادمإلا #3 ةملا 5 7 2ك 1

  ىيئنم

 «أو٠ ا يلا 1 دل اد ةنيو امك 5

 يضرألا
 ا د 2 555 2
 ماي دوب رماوات 5 ارامإر و ارمأ ةرم ا

 | .رومأم كاذاورمأ لع وهف ةلعف وا عيش ا اهم بلطو 1

 م
 5 و 11 . ص 1 -.

 ٌررراو . همدعب رهوأو فذحنأب رم َّرمأ 0 هرمالا ةغيصو |

 أدبلعو ارا اع مرت رمي أو انمأ رمأب 8

 00 مو رثك راو اًمأ رمأب هي 3 يا يو

 ل ا 3 ةعيشأم تراك الكا 3 1 مالا

 ويلا اصنخا نيلجرل ةديبع لوق ةنمو. 9 ةرامإلا
 | ىلاعت هللا افا



 ا

 ةساتأالو لوقو "عنا تميل الووا تيا 3
 لتالو ايش عيطتسيال ناب هيلع وعدب كلبا تلت ي
 هيف ساص اكمل لاو. اهولنتف "نالوا ا نوكي يا
 0 ايلا م 6 ىلالاو هال اا * ا 5 1

 ١و .ربخلا جب مق بق هاجم نيس 000 ا

 ضيا ل 3 ةتدحاو 0 نع 0 طع

 ةيطعلا يالا * لآلاب 6 دكا أم 2اقسو
 دوعلاو ةغبسلاو احلا ولا 23 ا رو 0

 رع 3 هبا د

8 
 كد

 نإ غش ىوعلا ةلالاو ناتلديو هولاكو ذل اكان كل

 ةوأالاو ٠ ةيوألا ج برعم يومراف وه دصالا لان نأ

 الإ للا يو 0 ا
 !ناو ران ردع الا نا يا لا الف ةّيِدَح||
 ةلصاو : ديرت ام ضعب كردُت كّلأعل 3 ىلا رددوا ظ

 ارا يف

 ةقرذملا ةالمما ديلا نكتالف ةءاظح نكت الإ ردت ظ
 تفصل ١ رعاشلا لاق. 3 1 : ج حولا 0 اا اهيكست

 اناس

 اعلاف ةارذ ف تاوفصم ؟ 0

 1 كين اذع ( ياي ) الأ ل

 رلاو أو نا أمثال جرو تنكر

 2 00 ا الأ

 او كا
 هضم او راد او ياو اوياضولال

 ا ةيلآلا جب تال ل ةعنلا لالاو ّكألاو لالا

 ولاا ورم نم رمال ظ

 م 00 ةانلا | الق رس ثتينث اذاف ظ

 اب أةعئابو .بلطولا جاتا هايل ظ
 ناهي | ةرضلاو ماببإلا لصا يف ةيحللا اًضيا ةلآلاوأ |

 . ياحلو ليلا ةيلإلاو . ةيحشل او ةعاجلاو قاسلا ءاعإ

 نايآلا رينكلا يال * رخو رفاحما هي ل

 ةياغلا ةآبتنا اهدحا ناعم ةي :اغل * رج فرح كلِ

 يضع اكل ليلا نإ

 4 ا 0 ىلا مارهلا دجملا
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 0 ةيلاو ةياؤح ص١ و .اهج وز دنع ناك قس

 سس ل

 املا

 4 ري يأ

 ا

0 
 ا

 0 عد
 ةااأ لك
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 درمان ةرورض ف ةعقاول 5 -"س ادا ثراحح اك هلصا

 از

0 

 ىشنلا نم ذوذشو

 ْ ىحن لوالا 5 ١ ىلع ككل ١ ددعلا يف لخدت: فو

 | ةئاموحن يناثلا لع فاضملا ددعلا ةنو رفع كلاانلا

 :ليوتملاو قاتلا ومش فوظعملا ددملا ىف اهيلعورفلالا

 لأ _برظقةياكح يف كلذو له ىنعب ماهنتسالل قأتو |.

 ثاععف له ىنعب تلعف

 5 6 هنا فر 2
 قّدت عاق ان هيبنتلا

 أ ماين الإ |

 الا هلوتك "راكنإلاو زعبونتلا

 اكل يننلا 0

 , ةنبيبش د

 . هعوجر 1-0 0 هونك ينمل ١ كلاثلاو

 ما ىل.ل قابلطصا)ال ندب ةكيننلا زدلا نع ماه 0 عبارلاو

 ةل ةليجا ىلع © عضأو اولا ةنلثلا هذه 35 كددتفا ادلع 0

 اذا . يسال

 ا موق نولتافت الأ غ 001 ءيخلا تفرق ا

 ليحل م ةيلعفلا ٠

 ازج ًالجرالا
 ةتفص هذه الجر 0 0

 0 هللا

 ا 0 و اهتز# هو نود باعت ل

 ْ نينا ىلع ء لذ ا و هدعب ام

 || ةزه نال الو ةزدإ 0000 قرين | ةتدافاو

 !اقانلاو.ى

 أ | ا ةجوأ ا

 ْ ٍيقفرو نيب ءىثشلا بلط وهو ضرعلا سم

 | ضيضخن عدلا ركل هللارفغي نأ نوع

 | ع 207 1
 || تيبت ةلص# ىلع لدي

 ظ داع نم ونا ا نوبل أب موقلا ولا بأ
 اع وبلاو عرسا الأ ثبلأبو بلآ لجرلا جس
 ىلا اهضعب ”مضنإو تقاسنا ليا اهر م 55 2

 | . اديدش اهدرط ةتديرط ٌراهاو .اوعمتجا مونلاو ضعب

 بل اكرام بلا + مممج ننيجاو اسو امهج بالا

 7 دسفإو داسنلا ىلع مصرح اعلا لجرلاو

 لانيتلا ليمو قالا طاعن مالا اركي اهبل 0
 عيال ثيح نم ودعلا ىلع ريب تطلإو ئ

 ل 3 ةّدشو ديدغلا درطلاإو ةيملاو ةلخعتل ا كليسمو | ة

 دل لا هيلع مو. 0 كا 3 ادا

 | 0 وق ن نمعةلصإو هيوواسعلاو مظلاب هيلع نوعمتل



 3 لك
 ةيزقب تمرد هتيدحلا ينو الكتان لنا
 أ | لعل اهاوما نوفغيو ىرقلا اهلها خي يا ىرقلا لكأتأ

 50007 ظ وثكاط ليضنت اذه واابنم الكا كلذأ/

 ءانفا يا ريع نرالف لكآ لوقو .ثيداحالا لكايأ
 كاز يك 0 .زاجم ةتنفا يا بطلا رانلا تلكاوأ

 ةقانلا تلك أو .يّكَح الاك أو لاك وة ىناكايإا

 ا 23 00 اهنينج ربو تل 0 لكن

 ذف هكدح ا بكل خم ناسا كلك رن اب

 . 0 ظل 0 1
 ةيّوشو يلام نالف لكآو هيلع ماعدا <يغلا هلك

 عطقنإو .”ئاد ابك لاو لك اوف 0 و
 ةلك الاد لك الاول اظلإو كللملا لك ًالاو٠ تامثاك
 اك لاو كاوا ١ ةلكالإو ٠ لكآلا نم ةّرملا

 تان" لاككدأ دك تلك لافي ة ةبيغلا 2ك الإو
 لاني تيم هيخام 1 نا مدحا ُثمحبا ِهيلعو .سانلا

 ةصرقلاو يقلل م قا ةركانلا م 1 لكأي وه باتغملل

 ةرعط 0 مْ هيثلا انهو. 1 ج ةبعطل |و

 دنعو :ةكتاو ةنم لكتاي وضعلا يف اد ةلك ًالإو.كلأ ٠
 ةي ىسن اهنا الا حورتلا ةروص اروص ةلع ءابطالا
 ةِ تندح اذاو ةئار اط و ةرثكع ضإ ظ؟اوم يفريسإ نآمز

 مو .وريغ ىلا اذكو ربلا ةلك أ لاني هيلا فاض ملا فربفم يفكر 155 لا ةدوا سانلا ةئعطا
 عج وهو دحإو 9 مه للع كحل قل 5 ةءاعّدإو مايا ةعطا ًالاكبإ «ىثلا هلك او .ةلش فيك
 رايكلا 3 الإ »< لكالا ريثكلا 57 هزاع مند ىعسو 0 ىلع مضعب لح مهب لكآو هيلع
 لكالل لع ةاشلإو هام ةلأ نم زقاتلا ةلوك الو .لكلا هل معطا ءيث لكو ٌعينلاو لغغلا لكم ادلب !ٍ

 بت ا هلك ةياو ؟اه دعنا ىذا تيت قرشا نب لص االاكإ و ةكاوم انالف 00 ةنم ةنكما انالف

 لك + هعبق هل: ع وو ةرغو ياللا اهب دامبلا :١" در هعل كافر نان فلول اك كو لافي 0
 هيسذلاو هل 33 ألا ةليك ًالاو اضن كلو . لوكألا ةّضالإو ٌريَصلاَو ككاو 5500 ا ا لكاتو

 ةيكأو ا .عبسلا ةلكآ | ا 0

 لك كا ذع ةنم هذقدتسأ م عبسلا اهم لكاب يلا يف عدلا رتل مع ا زكا مفر عقب نك كا جاهو

 رلا لك اكاد ةنم لكي بسذلا عضوملا و ملا الأ | بضغ نم لجرلاو لك أ ىنعم دوعلاو ا اد خوتو

 لاحألاو . قوزرما لكلا .لكآت جبسكلإو ةلك أ هل ةلعجم نأ ةنم بلظ يلا ةلك ًامناو“ حالا
 لاقيف هب فضوب 5 1 "الا ا ذك 3 ةئعلملا | ذخاي يا ةافعضلا لكأ أنسي تالف قاغإ ب . ةعط هلا

 ةئادلا عشت ةريغضلا ةعصنلا ةكمملاو .ةلك أم ةاشا لك الو هلك رعطملا لوانتملا كالا * ملاوم

 اهون نافعا ىولو رك أ نيكو ةرعسلا وبلا ريفاكا وكنت 0 نا جم اظلإو كلل اًمغيا 1
 ام لوكآملاو .ةديصعلاو عل ممل اهيف طوضيطيي نا يما تنتسب نيكيلا للا لكي [و ةيعارلاو ةلك آلا ةلك الو. طغنلاوأ |
 ل 015 نيزعأو كلا رطل ب لاو لت كولملا ا طايسلاو سانلاو ةدّدحلا اصعلاو||

 لك أتيملاو. تابورشملا فالخ ثالوك ألو . وفم | ةداس لاكآلا ووذو معاطا دنجلا نرمو ملاكم ا
 اهيلع نوشيعيو ىناتبل اكءافعضلا ل اوما نوذخاي نيذلا | ماعطلا لاك آلا  وريغو عابربلل نب ذخالا ءايحالا ]|

 للك بلطا لكلا | غليب اود ءابطالا دنع لاك ًالاو .ةكيما لاك لاو
 شوا ةدحاو لا م ةفّيلا نم ليلا 3ك ا راجنزل اك مخل نو ال نا كاولباخو دحرالا»

 لوخام اعافترا ده نوكي يذلا عضوملا وا لبجلا نودأ نر 0 عساولا قزرلإو رمثلا لك لاو لك الا[

 2 2 ج اريج نوكي : نا غلبب الا ظيلغوهو ةتوقو بولا ةقانصو ةفاصتلاو لئملاو لاو الا

 بضع يه هو ةقيرب ل دمها( ىربلاو ةديا نس ثم لاو

 ل



 هقأ

 0 هيشلا ن 0 م

 * اهعبتت رومالا رخاوأ ن نكأنو' . ىقدتو كبف سبل ام ىلت

 لاقي تراي نافالاو ٠ ثرجت نافآلا * ثبن ىلافألا

 *«ىلاقألا نفألا * كل كلذ نيح يا كلذ ناد ىلع انءاج
 00 ل أي جدنلاو لقعلاو يأ ١١ تنيعضلا نيفألا

 ةنيزلا يا نيفألا ع ا لمعت نيف ةراا 0920 فو

 ليصنلا اًنفبا نيفألاو ٠ 1 قمح رتست ةرهاظلا

 نيفألا 5 ل * فشلا ز وجا نمو

 اد ةدحاولا || نه اكريغلا نم عطنلا ( ياي ) ألا
 تقيد 3 غرني يذلا ٍباعلا نم قألاو ١

 فيم ها دبع ةفيإ

 تابن ( ينانوي ) سويف ألا

 ةريغصلا ةرايخماكرش هما فو

 تا

 مح تالا ايت

 ةيودالا عفنا نم و 2 شاذشأملا ةراصع ن ويفألا

 ةكوشلااب اهرجت ساو ظَرَتلا ةراصع اَيقاَقألا
 ردم اهد وجو ا 75 رصملا

 تقو قتال دبم تأ + نيعللا تقلا تقل

 طفألاو ا طقألاو طل 1 طقألا

 2 ناشف َج ضماملا نبللا ىرم نيل نبكلا

 . مايا ةيعطا | ١ اًنالفو طقإلاب ةلع من ةلعفأي ماعطلا

 الانا لجرلا طقا# ةطلخ «يذلاو ةعرص ةنرق طنا
 ةطقألا د مح مخَولا ل ثلا طيقألاو طقألا + ةطقارتك

 . لا ::لا عضوم طقألا * شر ركل ل١ يلب 8 ةيفلا نود ةنه
 طفقألا طرُقألا < برا يف قيضملاوا

 وش لصف الاو . نمل ا لدا ةغلب شاملا نطل
 5 ج مرد 0 ١ وا لطر فصن 2

 عضو انوي كح مسا ماو ةدابزب سرنا
 هيمساب ىسف ةسدنطا ٌنذ ىف اباتك |

 معلق تالا اي .هلنالاو ميك) 3 ال
 يف ةغل دعا 56 جم رج نم 5 مق 20
8 

 نقي

 ظ نوكيالف ذب ةريغ و ايناكلغو يت فوك | هي ف ةنم بولقم ةناكةءاطلا مو ”اقلا 83

 لكأ

 أ 2 0 امللا لأ

 19 31 ١ نم لدبم ه[قإلا *« لعل
 ا قثوتسا اك ا 5 لج كأ

 اذ هامل اكو كك ان اك أي 515 . دروشلاب
 نع عجرو كباهف كلذ هَ ىلع ةنأجانف

 ا 5-5

 ل ك1 اهناد اد يش
 00 001 د ديفا دئاك الا . كو يف

 * قينولا ديك الا ذاك[ ا تسلا يدلل"
 هس عوبتملا رمارّرتي عبات ةاحنلا حالطصا يف ديحألا | ف

 ةهرك ( ناي ) اق 4

 مونلا اجو لومشل ا يف وا ةسفنريمالا هاج وحن ةبسنلا
ٍِ 

 ملك
 ها ااهيف عم 520 60 5 َث ع أ 0

 0 0 لحجر 0 1 37 6 3 اناح كر

 * رك أك مانو .رباخَهّ 00 .1 * ةرك ألا رنح

 رأ م ةناك رك 1 ضرالا ورا ثاكيلا رك ألا

 ءابقنلا دنع تا اراكالا *« زيدي

 امورعب 30 اهنوعرزيف رك الا ىلا اهبابرا
 راح 1 دع رانا ةعذرب فاكولإو فاك الا

 ا 511 ك1 ىنعك كك هيلع فاكالإ دع اًماكيإ

 هعئابو ةقاكأ أ عناص 00 د هذا تفاككلا

 ادياعإ نص اهيضو ةردص قاض كك كغ 1 ةالف ك 3

 ان الفو 100 ةكرامتلاوف الادب 9

 8 كاقثإو : حدزا درولاو لآ ىنعم أ دو كلا اد ةح

 انما | ةالجرو ةنم فنإو هيلع ذع 7 3

 ا 3 7 ايدلا دئادش نمةديدغلا ةكاك ًالاو 3ك

 | توملإو دنعلاو قالا وشو رح كلا ةّدِشو رهدلا دغش اذعلا

 | . جيرلا نوكسو ةجحزلاو دحا ىلع بضغلاب كلابقإو
 علب وا معطملا لوات دك مو 00 ل

 و 75 |يقلاو ذاش وهو 19 هالاو: غضم نع
 | هيف تا ف لاصيأ لذ ول ”يناجرلا ١ ديدلا تانيرعت

 يتأ | يضارالا يف
 ابعف كن



 0 اولا

 عر ل يع جدو

 يني دع دي 0

 ا

5 

 7 ا 2 25
 ناظفللا نانه لاقي ذك دض رف رتفأو :رتبصق وا

 2 هع خر 1 : 5
 تفنلاو ناذالا 0 فالإو لقف ناكل دحأ مذ ل8

 ةفألا 0 ةراقحا 2 لا 2 00 «رفظلا > 0

 0 لب نابل ف يق 3 3 م هلق ليلا 2ك هم

 ا او عيرسلا فوقألا * نذَتلا لجرلاو

 44 نايا فور ايلا ع م لوق نه رثكيلا ةفوشألا ,

 َج اة خرفو بلقلا ديدتكإو عيرسلاو ماعطلا نم ٌراإو

 راوخما ٌعلاو

 ةدسكساو سا 2 نأ فأي لعبا 6

 اطعا يا لّضف ءاطعلا يفو بلغ هيلعو بذكو قافالا
 | طوأطُتلا لمعي ىتعألا لوق ةنمو ٠ ضعب نمرثكأ اًضعإ
 راص نا ىلا ةهبد مِدألاو نأ
 علا يف وا عر 4 هيك وب غلب اََأ ى 31 لجولا قو

 م او قف 3 0 لئاضفلا 0 و ةحاصفلا يقفوا

 كو | عيرسلا تالا *« ىت »« ىفا نم اناتا نب ىّقأت »< قم أَو ةققآ

 » ةرصاخلا 0 3 ع ليغ قالوا قئانلا

 قفالاو ىفالا * ايستكم قافالا ىف براضلا َقاّقألا

 0 < ملا اًميفا

 0 اذ انك ا 6 أون تك 0 اموا ةيحانلا

 يي نيم 1 1 نيب امو ابصلاو صوب د بدل لاششلاو

ِِ 

 7 ءلَأ ا 1

 ىهو فذ هاو لقي أ ها قف هلال او قاف

 نونلطب ة ط ١ لهاو ٠١ ص د رالا قافآ ند واقفا سان

 ةنوقلطي ماكحالا لهإو .ةتباث رثاود ثلث ىلع قفالا

 ةيفوصلا دنع نيبملا قفالإو .اضيا ىرخا ةتباث ةرئاد ىلع

 ند اكمل 0 ىلعالا قفالإو .بلقلا ماتم ةياهن وه

 ماو و ولا 2 فو يمرلا را ناقل

 نم ٠ ققلاو ى الاوز ذل جئار ٌّ أ نترقوم ةيفؤلال |

 نرد ةلضانلا قفآلاو٠ قافآ ج ةهجوو ةننس قويرطلا
 او | زر نا لبق غبد ميدالا وا ةغابد كمتب مل دلجحإو ءالدلا

 ةققال اك هدف ًالاو . ةفلقلا قالا عينا
 2 ماع 1 2

 »< طّرِ ىتح نفدي ناوهو . باهالا قرم نم ةقّرمو

 نفا .

 مسأ ىق ل ليقو٠ ةئقآو قفا قش أ ج 0 قل |

 قرا ةقيفألا *« لعَف ىلع 76 ا 1

 ةركنملا ةيهادلإو

 كَما َكِفأو و اكن كأي لجرلا كت
 ص اكفأ ةكفأي ةنع انالف 3 1

 دودو اكد ذكي لضم اةااد كلقأوةياواكتإف قالك

 ”رطم اهبصي ْْ اف كقؤت 37 تكفأو ٠ ةدارم

 تايراذلا ةروس يفو .هلتع فعض لج رلاو . تابن اهبامو
 كَفأ ف رضِباوأ ةنع م م يا نم ةنع كفؤ

 كفآألا +تبلقنا اباهاب ةدلبلا ت تكفنتاو» كمال
 ةكقألا + بذكلا كّفإلاو . نيوطفلاو كنلا عبج
 باّذكلا كيفآلا + 0 ةحفإلاو . ةبدجلا ةنسلا

 قو ذي 00 عودخل مزح او ةليحلا ليلفلا زجاعلاو

 0 د ال سكاكا ءدكأ
 ال ك 7 جرو قدا ب انو ؤوططت يضر ل ناكل
 يتلا نئادمل دملا تاكتتذملا + ىجمحالا ل اق رك بعصا

 ”5 درفم | 0 حايرلاو رط 0 ىلع هلل اه

 تكد كيك ا ّدأ برعلا لوتنو ةكيتاوملا

00 

0 

3 . 0 

 لَم لقت 0 ف 2 00 1 2

 .”هرقو هلق 7 0 000

 ايومتللا اب مات لئلا دلخالاو لوألا *رتكت لكأتو
 لئافأو لاقاي 6 1 صتلأو ةقوف اف ضاخلا نبأ ليف 3

 نوف 3 لوف 1 2 داما | لقؤملا 7 ةلفأ 0

 4 حرا ُْ 56-5 ذآ اهنذ ذأ ةفانلا َن

 نا الع فازكو نييخلا كاع 59 3
 يأ 1س ةلعج اًنألف ل هللأو 0 رشقو 2-0

 . هلك عرضلا َّ ا بنرش : ليصالا َن ذأ .لثعلا قا ا

 ل ل

 قد . ةنفأ يأ 2 لقا اضيأ 5 نأ نأ ةقالا تنفأو

 اراض ككاو ذأ نأ وجا 0 0 3 ا

 هانبل اب ا



 دفا

 0 ندا رار زيكا فيرا | جدلا أ ** عوطأم وهف َرطَأك لوهجخلل ةانبل اب هيلع
 لجرلا أنو .ةقلغا اًماطْيإ بابا رو . بايب ةرتس
 ريخأتلا ةدقألا *« دمألاو انسب رتكت ةجاومأ تعئفتر اال أو بضع مج ا

 2 يف رخروتسلاو ةتللظ تدتشا ليللإو ضع ىلع

 ءانيإ ب لجيلا طم ل . سأل كيس ام ىلع تكس نالفو

 كلا ةراصح ماطإلا + ا راف ريك لوهيجلا

 عقترم ره اب  لكورصتلا | اعألاو رطألا * ةاد نمر ,هبلاو

 حج سما علرم عمي 00 يقم 0-5 كو
 دلتا ةظيلغلا ةيرل ١ ةافن لس ١ ماعلا * موطأ و ماظآ

 ذشنقلاو اه ديك اهرتَو قزاللا سوفلاو كل ذكةكمسل |و

 مماطأ 2 نانلا دق قوم - ةميصألا لا أوف 2

 0 م امالاو طامطألا

 رب .ببلا دنع يدنطا

 ةعض د 1 زر

 م عم ل علا كسؤلأ أ
 اء اولا يف "ةغل ةاعالا - ىا

 روغنل ا دوع ( كا 0 اغآلاو يق جول اغلا

 تفكجبل | ( رهاطلا انعم يئانو :) سيغألا

 ضخم وا ةعرزملا يف رايد دل رجافم شن 0 غا

 ةدجاولا مريخ يف عمت ام رثكأ ةاكلا ديف عمتت ضرالا نم

 ) يلب ) ةيغ

 تلا *: ةنع ةفرص ام افي انك ن عانالف ل

 اهريغ دنع سيل ام ءاقيلإو ربصلا نم اهدنع يتلا ةقانلا
 لبالا نم مركلاوربملا لع علب 1 هل“ نر ىذلا عب عيرسلاو

 كفإلا تف كاد دي 3: ةيكاولاو 22 ةرسكو

 قلم وألا * 2 ا غب أ

 نم كرب ىذلا مولا 4 0-2 ل مدقم م ضع

 2 ةنا ىلع ع خلو , ليقو غشأي 0 سأر

 يف ىرس ليلا خنوفأب -- ةيلظعم لد الا خوفأيو
 هيلع قلعسا الفم فأي بكر و هلوأ

 ًاطباو عرساو ام لج اَدَمأ دقي لجرلا دن

 5 جرخو رحت دم : + دفأ 0 فر او اند هيئل كو

3 

 ففا

0 

 » فزاو
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 اند

 ْ لجألا 51 7 ره واولا تل ادب ٍدبَأ ةدافولا ةدافإلا

 لاو بثوو ادع اًروُفأو اَرثأ فأي لجبلا َرَأ
 | دهجما دعب سو طغت زيعبلاو اممالَع ٌدتشا ُسدقلإو

 ١ اردأ نالغأ الجر قو طلو هندلطلا يف كلل ةكاعلإ و
 | دمها اَرَقأقأي
 طقن ٌريعبلاو

 5 0 ١ رو ىنعمب ريعبلا اكان »* ديما دعب نمو

 | تسألي ىلا نمو دلو 000 ا ل ةءاونا 0

 اال ويرد انا رنا

0 7 0 2 
 نافع الك كك ةريغو يلو اهعايلع

 * ”ةغل 3 ةكرذ لاو ل

 د ١ يف فينخلا عيرسلا

 انعام يروا نكس 5 خرتلاو هب ةخرفإلاو خرفإلا

 اكل داعم نزل ويكتب كازتالاو ناورألا
 ةجنرف دروو ةيضرف وأ ةيغرفأ قثالاو ير وأ يغرم

 بردو ب رك عقلا جرف ةنمو

 ا | رافإ ىلع ا 1 ل

 | ر وكف رو عفنلا رام ا (ةيفان 9 0

 معطلا م رتعصلا

 ”مزال يا هل ظِلؤم وهوا مزق ا 3 كلتفا

 كيسا هبلعو هل نأ لا- ةووبعلو هرحن < ةلكتفأ
3 

 | رافاوّدف فو 2 ١ اهاغل ن ندو ريكستلل نيونتلاو | ًنْذَق

 ا 3 مغ سرظل ا هك ظل 2ع

 فاو فاو فا و أو فو ةئثاو قو فأو افآو

 افأ 000 0 0 1 أو ةفأو

 ْ ريغ وذ 7 7 ىنعم 237 7 د بالشلل

 [ةناقاياو ثفإلاو فافالاو اًضيا فقألاو ٠ ليلقلا ةيثلاو
 كلذ فقأ لع كاذ تاكو نإوالاو تاما ةنّقلإو

 يا كلذ هَ ىلد اجو وناوإو هنيح يا ونا و كن وأ .
 |ارتظلا | ةدلع ةمألاز . ةقوكنن برآلا ىلعوا 000

 2 نم ضرالا ن 5 0 كك ن ذألا كك ٍّ انتو 3



5 

 تاذو 0 ةايصألا ا + اهئاسأ ٌلالْبمُأ اهف كَ
 | كيلفغوا كلام عيج انا امو لال ج لصالا
 هذخاو معمجاب كيسا مهليصاب رطوق فاسوب 7 لاف
 لصألا قوسأللا ** دلصاب لكي ا وتليصاب

 ءابخا لفسا هب 8 لبح نصل

 5 وص يش اا
 » ةيحش رهاظن (ٌناَي) ايضآ ىصأي مانسلا أ

 0 »« كبت رالجر ااه عن ما ءالا صأ

 ا .زاللا ةيهادلإو رمل اب علي ءاساك
 ا ناليصألا يف ةغل نايل ** رئاط ىكآ
 7 الا يايا + اليس ىل اًناَيَصَأ

 كيا رقفلا أو ةتشملا 4 ةنم غلب ضل 0 مالا ل

 للا ةناطلإز » ةرسكهيثلاو قالا لاو ينجوحا
 هع 53 : ةماعنلا تضآ * دأب

 2 و زجارلا لاق و

 لالا ضار قا 2 3 00 هنا اذ ىَرت
 لاقي لضالا رجل ايل نيرجاخلل نع ةقالا داير
 لانو نولجلا ار » لصالا ى ١ ضإلا 2

 ضخاملا

 قلع هبو بضغ 3 ضَأ هيلع 0

 ديما معآ «اهتضعيو اه درطب اهب َقِلَع لوشلاب لحلو
 60 ج بضغلاو دسلاو

 لستم ماهيب 5 00 ةانخألا ا

 اح 3

 اةددلرإ هع
3 3 

 هيذؤي 2

 5 ع 1 ة[ضإلا هيك أضأو 2
 يدنطا فالذملا

 ع لاق هلل | أ 2 سوعلا ناديع دطألا

 ةنبثو ةدطو

 يل ايل امرا ا سوفلاَرأ
 ا ةياقنم اكل كاطال ١ كح تيفال هر 0 الع

 ما

 | ع دطانأو 6-2 | هينلاو 3 م تسد ءاقأ "رام

 0 بذخو يرعب )0 10

 ٍِق ةونلا عبج ىلع ف فات ةشفلاو ةمخا َّل وح ةنطنملاو

 ملا ي احا اه 0 7 طحت سحب
 تارعش نيو هيغل ن نب لصفي ْك وهو ةفشلا راطا هنمو

 |نبَرغ نا ركذ . اهنمك ةّشلا ةدلج يلم وا براشلا
 | نال اقف براشلا صق يف ةئسلا نع لس زيزعلا دبع
 |داطإ وف ءيثب طاحا ام كو :راظإلا ودبي ىج قمنا

 سوقلا ىف قر أملا *ءرطأ ج ةراطو راط لون ةماعلإو ه4
010 

 فرحو قبلا عيج لع مف ةبقَملا ةَراعألا ببال او
 هد ام كا طاحاا انو رك

 .| راطألا *«رطأ جرذلا كو راعي لماخ ” مدو ذامرو
 ظ ينذخا لاقي. كيلا ربطألا * ابعئابو راحألا عناص

 |*رديعب نم ٍقأي ئدلاو مالكلاو قيضلاو. ل

 ليلا نر رك كابا تاي ررطألا
 راع اهلل ؟ةرواص لنا, حالا ةفانع رهثلاب ى وطب
 : انعنش نتيلب مراسي 2 00

00 
 يطأ ام كيبل ةنمو . ةمزّر وا امين وا ابعت 5

 ظ أو لاجالاب اهنوبعتي لبا يا | طي لهإو .لءإلا ادم
 تاوصو عاج ٌلجرلاو طّطأ 3 *لما وهف رص علا
 | .”طاطأ وف :جاصو ىرخمإو عوجلا نم ةفوج ول ريظ
 حرلا كلي نع تاع تكرو تقر يجر هل ت ياو

 ظ عوجلإو ربرصلا ةطاطإلا * مهلع كتفطع
 | طر طا [ظو اص
 الط قاذ امو ل اطآ ج ةرصاخملا لطإلاو لطإلا

 لطابأ ج لط إلا لطيألا * يش * يا
 ربل وو هيبتا ا أم 0 مدي ل

 رببألا فرط

 ظ .ةتوتسق أ تيب ل اها

 2 4 7 اطال يعلو د رار أ أذ لولا مح



 ا

 + نداطأ جحيرتاقالاو لالا نطألاو صألا «اوعمجا
 جّنصللاو ةنيمسل و ةدب دشلا لئاخلا ةقانلا ص ربصألا
 هبا ةدؤتال ا رغلاو ةرعّرلا صب :2ا19/ ةرأ

 نكرمو نيحايرلا هيف ٍش ار يا رطل
 هل را :يشو ركل ةآنبلاو هيف ل الاب هنلفا ول

 ةيراتتلا توهيلا ةصرصألا * نيطلا هيف لمحت ناتودعأ
 نوعمج يا ةدحاو 0 - لاقي ةنمو

 ج ٌباودلا فقوم وا ٌباودلا 008 لبطصإلا ظ
 ةانعمو نيسلاب لبطسالا لاقيو ل اصآو تالبطصا |

 ثنفاوم م نانو ىلا لصالا يف

 ءامدق تا نم ريطاطصإلاو رايت ,تاعصإلا ْ

 ير يواسي ناك ةيبهذلا كلام أ

 ةسبابلا ةعبملا (:يفانوي) كرطصإلاو كرطصإلا
 3 و ليقو ظ

 عد

 زخات ”نابوز )بدال انالاو كيالزاتامألا
 بكاوكلاو سبشل ١ عافترا اهب ساقي ةلآ (سمشلا

 : | (ةينانوب ) نإنطسإلاو نفط -إلاو نيانطصإلا |
 ةيوعم باتك يفو ةنيلثطسإ ةلحاولا لكؤي يذلا رز
 ةنيلفطصإلا عازتا كنا كد كصال ضاق ذل |

 ريزانخلا ي ١لباو دا عارم و

 نانا باول ةناو ملا ناعما

 ,ءاسي زاك كتدرالو|

 هما نارا بيضا ماوغو
 طبع كش ةحاسملا تاخا دنع ةناوطسالاو؛ ةئطاضأو |

 اهميب لصي ناتدعاق اه هبفرط نم ناتيزإوتم نآترئ اد هب |
 طخ لكل زاوتم“ ديك وا لعد 0 د 0 |

 هبت دعأق نيب هك - ىلع رع

 اًييلإو رابكلاب ةماعلا هيمستو ربكلا رش فصألا
 لبان او الف لبا لصاكء ثلا لفسا للا

 و وع ج تابنلا لصاك عرفلاو فصولا
 حارلا لع تّيلوصالاو ةاهننلا دنع لصالا قاطيو

 ليلدلا لعو ةنعاقلاو نونانلا ىلعو حوجرملا ىلا ةبسنل اب|

 لا

 كلكما

 ىه ام ىلعو هيلا جانحلا ىلعو ةريغ هيلع ينتيي ام ىلعو
 . ةعدنلا ةل احلا ىلعو هيلع عّرفنملا ىلعوري كلا وا لوألا

 لما ناكرالا ةقح بكون اهن«نيببحؤرغلا لنك وضالاو
 2 مدنع 14 ءعافالا 2 ودأو ةلصانلاو هننل او ذأ دولا

 ظ دءاوتلاب معلا وه هننلا لوصأو»٠ دنو اطٌوا ينل | ةازجالا

 مالكلا لعوه نيزذلا لوصأو هنفلا ىلا اهب لصوت
 ||ريغ 0 ا ف ةءوضوملا لوصألاو .ربكألا هعبل اجيناو

 . ّنظلا نسح ليوبس ىلع دفا فا للا اخدقب هللا

 دلاولا لصالا َلصفالو 1 لصاال طوقو ٌيءاسكلا لاق
 امو :نانشللا+]ظكنلا سانا اا اولا لصنلاو

 | لاح ىلع واردصملا 00 :او ةّيلكل اب يا ٌالصأ ةتلعف
 | لكلا ناكولصا عم 1 ناف لا اذ هيسا

 | ةلصالاو ةلتق 2 أ 0 لص * اًمأر اذكو
 | ٍقاّدَح نم َنَِأ الَصَأ لّصأب هلم  ليصأو .عبل وباع يبو
 فوفو لدا اذراص ًةلاصأ رف أإ لطأو وينقل ماو
 | ا نا ىا ًاليصأ ناكيلاو لما عد

 اةلاصأ 5 ا ها يأ ١و
 ألو لس لا لاقب ىلصا اذ العجوا ةلضاوا هر ملسسم

 ظ 4 لّصأتو . ليصالا يس ىلا وا لخد الاصنإ
 | «يفلاول نتن ساو: هللصا :عرو اهلا واو زصا

 1 0 الا ةل اصلا د دلصا
 هذخاو لكلا ةَلْض ا لأ 1 ليصألا ا

 ةلصالاو . كلام عيمج كُئاصأو .ولصاب َُلكي ا هتلصاب
 ثيدحلا يفو اهيففنب كلم لق ةيظع 0 1

 يرنلا فالخ مصل #2 ل 3 ل ا

 م دئازلا قالك ك3 قرشلا نبع 0 ف 0

 | كسلا وا مولعلا لوصا يف قيعتملا ماعلا ودعا
 كالملا لييمألا * اهاضتتب كلاسلا و 8 |ب
 ا أر |١ محفل ١ بقاعلاو لصا هل ُهَل نمو كوللاو

 0: الصأو 1 هاربر ناو ساذلا
 ا د نالصأ نيل ناسا ا
 هانا رعت ذل نردلا ل اننا الاتفاق

23 

 ذخا اذ

5 

 0 ةدطق



 دصأ

 63 ةيضارم يأ ةيضار ةشيع لثم ةر وشخأملا ّ هلا

 اف هد 206 ناتسالا ُْك يان
 5 هللا مه

 ةرشألا # ةرشإو رشا. هدرفم ةنانسأر اهملارش ايا َج
 3 2 ه ع

 راشنملا يف ةغل و ةرشالاراخملا 520 1 0
 دأ ىحو ريشسم ةفاخو ران لجر "2 أتي طيشنلا رمل

 ه1 ج ةدارحلا 4 4 رول امريشأنلاو٠ .ريشسل

 دال اوكا هأق أ ًَ نو + مولا َش

 00 5 لشن ةشاغأو اًماشأ عع م ايديال

 صخف هياهجا نم ى 0 يت نب ةيئلع كلا

 يف ةغل 0 0 د ا 3 7 35 شاين

 0 5 ّ 5 هنز 0 1 0 0

 ءاّننإ كتاب 2 َحَأ و و لاقيو ىشألا
 واقل ماشل م فو 2 1 تشللا قا

3 

 نا عسل و

 زك ابرصميو
 يمك ةيسو يربلا رولا بسب قرع لئاتنالا 6 2 ص نق 2 ف 6 . 0

 ل ق ش ش
 دور

 هرم كبدي عام . لدم كلا

 لوشألا < ةرصص م أب 0 هجره عر 7 نم «رادنم لشألا

 مع ه-__د ل ابل

 ةيطبن اهب عَرذي هن

 06 نال 1 يل -

 ضيبالا اهيل عاونا ع ضر | (يفانوب) نا انش /ٍ

 لوساغلاب 7 7 !و رضخالاو مفايططتلا ءرخ ق
 ف

 ع

 يلا فيدل ١1

 ع

 حسا و

 سبايلا افوُرلا دواد نانفأو . مم ةالج امعالكز
 داكن أن ما هيدي جبع 2586 «رفصعلا تير اقل نات

 ثوم هن اكربوتصلاو طولبلا رجتب لع ثنيلي يش ةلشألا
 نك طع وثق قرع نك

 3 اذيف 0 ل اًميدأ ترض 2 فلعطا

 ةلكالو
 همر 2 هل 6

 ةسيلل اوابب وتلا كتلي سيبلب ريغص صيق هدص الأ

 ا داصايو ع 5 ةردصااو | يراوح ر اناملك

 د حسم تح 0

 اما -

 صا ةابتط ألا: ةيلبلا هدضأ ما جروتلا عدم
 ؛ةقلغاو ةقبطا يا هدّصؤأ يف 9 0 (دديطإو بابلاا

 ةدصألا «زدإ أب لطم مهلع اما ور“ ع ىلا ةدارق ةنمو

 ةبلعو ةدضآلا داصإلا * قايلملاو لجأ نيب ةَهدرلا
 + ةاننلا وهو ديص 1 ف لدا دي يسلب

 ه م

 دي الع ةديص ولا 5 31 او ةربضتملا ف ألا ةديصألا

 هر

 ةلصالا

 م ه0 0: 1

 * ةنطع ويلءانالفو اراصإ هل لعج. تثيبلاو ةسبح | ث
 هل ملت

50 
 سد  ىر

 *: 4 ياو ا أوف
 عر

1 1 26 3 1 . 1 
 راض ام ونلأو غو لصنا ص رالأو 0 د لاما

 ىأ م 0 نم رلجر ىلَد كتانطع 6 ةررصألا 0 3

 5 اما لاقي رصاوأ ج فورعم وأ ٍربص أ ناد
 3 دو ةبارق هيلع ينفطعت م 9 ةردصأ ه١ نرالف 1

 لا لولا 1 و رف لبح ضيا ةرضالاو
 1 اكو ييسسلاو ليبزلا بلل دن ردعإلا

 .راصالا رصإلا 0 راصإلا ةراصإلا 0 ةرصآو رصأ جيف

 .ليقتلا ةلصإو بنّدلاو لقتلاو دهعلا رض وزر لاو
 ذا 2 ظنا كايت ع تاتا حأ أنني اع لح ال 9
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 | نم٠ .رذن وأ قلع و يل 5 نأف ا بشت

 1 اج ا ”ةراتكالف تع ا اييف نامي 50 0

 0 تلا 9 ”كراشمللا 0 د ا قازصإلو
- 5 

 رغاشل | لاق ٠ كدطأ ند لب وطلا تفيدكلاو رعشلا

 ع 0 010 :ةقلايج قلك
 ملا

 كدا ل صد لبح رصبألا + روصأ

 جب هيف ننلحلاسكو نشيشحاو .دتو ىلا ءابخلا لفشأ هب

 ْ 0 لو ةماعلاو ر رام جيا رص *«ررصايأ

0 

 ا ضو هت و ةردك اضأ مؤ ا

 ضيا 0 قمكو ةضاوت ةقانلا كيش ؤرو قرب العا ثعَع ا
 كماليس وثم ااحو تّرزغو اههحإو ءأ - تكحالتو اب نى دتشا

2 

02 

 ا هريطو 86 ملأ َصصأ رجح ّ 0 555 موضع مولا

 اوصقناو ا صئصأتو ل ٠ ضعبب ةضعل قز راق ةددشو

 م 24



 _ ىلا
 | ريعا نالف ِ 0 + ةسأر ا 0 0 ا

 ذخا 3 0 دهبعلاو 0 ةاملاو الفبأ او دنعأو هيلع ا

 قولا «نسأ ج لمح 4 او عسا ةفاط ناساإلا »«ةقالخأ ا

 ةفاطو قالا نا ىلا يأ ن ندو لأ ةيقب ا

 اتاي وه لاقي ناسا ج مثلا ةيقبو لبحإو عسل ||
 ةيشب ثسألاو هيبأ نم قالخاو لئامش ىلع يا هيبأ نءأ||

 د أ جرتولا ىَوق نم ةؤلا ةيألا +« غلا

 انانع وأ ام 0 ميج رتضأ روس نم

 ةاداد (ظيسواو) اأو اي هنأ 3 3
 هل ةنلعجح هب 0 3 0 ثتابو 0 لجرلاو

 2 7 200 ةنواعو ه اًرعو ةحاع 1 # 11

 سأل ا هيف ةساقو ولام يف وسفنل ةوسا| |

 ليقو. 576 سيلف ٍةاضف نم ناك ناف رفانك 'ٍ

 ةياملا وهو ايف سفن ىلع ريغ مدقي ناراشيإلاو ةنعأ|

 كيلا قف ةنوعلع ل 4 و .تانيرعت .ةّوخالا يف

 ا وع < باع 5 هوسأوب ناذالا باب ُِف ةلوق هم

 ََك ارظن كي مهن كراش يأ تيا مسانلا كلر

 ٠.ىدذت 1 كنافتلاو

 بو ىسأتك سل دكت أو اع 6 2 مونلا ىلإ :

 56 | كو 0 0 يع يالا 2 4سفنأ ومنا 4 ةلعج ا

 * ةيسأ ج ةآودلا هاسإلا * نزحلا اسآلا * ةّيسا وأ |
 -ه هو ع 2 ُ

 ةودقلا ةويس الا *< نيزحلا ناوسالا * بطلا ةواسألا ظ

 يفورتع 0 يف اهيل ناسنالا نوكي يفلا ةلاحتاوا ||

 نسا[

 لفرألا قع بنارتلا ىوس أم مينو أم ج ىزعنب

 * ةيرلآ ج ةاودلا ٌرسالا# ناجم هل بن يا ِى بارتلل هوك ا

 اضيا ل اج سأل سالا

 يل نيزحلا وب يتب امو راغلاو راسلإو جتلاو

 نيس وق : نزح ( اي 00 قلاب هيلع يأ

 تانايسأو تدين نويت جا 321018 يا
 اوا لجرلل كسا 4 كئنزح ٍنالفل ا تاييساو اناملك ْ

 رادلا ةيغذ ئنالا * ةساخ ةنمأل تينا -أ يآ ملا نم 1

 يف | عفدلاو هل عننلا ةي هسفن ةلزنم هريغ لزتي نأ ةاسارملا
ِ 

 أ | امالخكل 00 اشالا * اوغتجاوا اوطانخا امونلا

 رشا

 | ةيدابلا لهاو ةراكلاو ةماعدلا هب 5 7 ءانلا ع يارخو

 0 ءانبلا نهد 4 يسال يساوألا 6 هي ل 1 ةنت أف نر

 رج ا ل>او -ىلد دجوي ؛ وخر فياخ ريس ويسالا

 ةرهزب كنور داشوتلاو بقل ا هيبش صويا ١. ليش و هيلع

 يفانوي ٠ «سومسأ | ن
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 00 م ضعل 2 2 2 37 طلخ اهيا ا ل ا

 .ثأو٠ :ةالؤ 1 اع اقل ١ يشأ ةيشأبو ةيشأب تالف بشأو

 - ةبشأ 0 كح وهم فلا 8 طا رجشلا

 هاد تملا يك كيري

 ١ يذ قروي

 رهثلا بئنأتو: ٍضعب ىلع ما سر موفلاو انتا

 اوبلجاو اوطادخا موقلاو فلا
 تلقا . هلأ كذا هيلا "ضنا يأ هيلا 0000 نم كك

 نالف أ جو ايعتجاوا

 هيف ريخال امو مارحلا اماقاك اناا ندو هي

 ناش 0 لاقي اًدج رهحالا ينابشألا 37 بئاشأ جاو

 ا لاغتو سيتم طابخلا تمت 2 ةرمشملا 5 يا

 هيءسل ُِ جرد اخ يأ 0 هه

 أ ا 7 لكلا كوش 00 زاخر تسلا

 ل *ماعرت كوذلا ليوط تاذ

 رعو 8 2 0 : 2 و 7 اع 1

 حاش ولا يف ةغ . حاشرلا * حيو نم لدبم حم | يف

 كلعلا

 | ترشأو. راشمماب هش اًرغأ "رأي يبدا ول
 | افاركا تدادحو |معززح ضيا ارث اهرغأت اع اندانسا# ارملأ
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 رو رثثأو رشأو ريشأ وهف رطبو حرب ار ثا تا و

 ١
 رذغ 058

 ”افاوح أ رق نورد وُ 3 ن 1

 | نم 0 + [مانسا زيزح ىلا تعد يؤ ايا 0

 ا ةلعج َرهْتْلا نأ سابتلا يذ يا بش

 |ةكوشب بردلاب فرعي ثداب (ةيلنوي) يشل
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 لح نم ثيخ ةدافإلا ىلع مالكلا لمح نال ديكأتلا
 ةداعإلا ىلع

 عافترا ن 0 ا

 ان قباب ١

 ١ فو رضانخلا ىدتو لصالإ فلعل 11
 برعم ةيفانوي تاسؤكطنإلابرانلاو ةاوماو ضرالاو

 اكان مو 0 3

 000 7 ربطاسأ َج

 ةتافام لع نزحلا دش ن زح 4 ا فس

 .ةبضغا اناس هسا + طقو بيع هبلعو رسحتو
 يتلا وا ةقيقراأ ىضرالا فاسإلا #١ 0 هيلع تست

 ةفاسأو 00 ضرإو ا دش ةفاسألا: + تيت ال

 بضغلاو د اا : تينت و ةقبقر

 أم ىلع رسحتو عجول انساابو فسار و ألو فيلغلاو
 ديدشلا كس ا كاوا انهف لاعت قسأ اي يا تاف

 داكت ال ةفاسآلا ةنبب ضرالا ةقسألا * نيزحلاو بضغلا

 7 بسلتلا ىف 4 ورا سل فوسألا * تب
 نيزحاو ريجألا فيرسألا

 ققرلاو نرحا 5 توب | نزحملا عب مر ينانلا

 يا ويشن | ْف فأل مسالأو دبعلاو

 هش ةر ةغيب 5 ل 0 جنم تاكيد نمو بالا

 0 تبنت د داكتالو)

 ٍفوُرعم نسبت (ةسراق) تسقسألا

 اولا ديلل كل وختم ا سلا

 فّرتلا ليقو ضيبالا لدر#

 | وقس

 ١ دنتسلاو دك

 ضيبالا
 هبيطملا طتقشإلا

 رفا ىلءا وا ةبرشالا

 نم بلي نيط (يسراف) اب ديِفسإلاو جاديسإلا
 لت كلذ الأو اصلا ذامرو راكصلاه بك ١

 تر

 2 3 م اع يلانوي ( سويفسإلا

 نمد برص ض وأ ا راصتط ن

 يرديعضل ايا دوم أو ساربلاب رصم يف ةنم رمح الا

 ميا

 عطاشبأ 0 7 هود انوي 4 رون :ةسالا

 ناقَرتلا هب جلاب

 ارا كللاكي تيم ص سز ْى مه فورا نم ةيلسألا

 لدتم 12 5 ْ

 1 اال 0

 ندا ف 5 5 كا نسا اي هامل

 نساي هل سأو٠ ١ نيس ها وق ة ةحرو ةنوأو 5-508 0

 2 تيقبا هَ م هاجرب 4 4

 | ريغوا ةنثنم”ير ةتباصاف ريلا لخداتَسُأ نَسأ لج ١

 يزل حاسملاب فرمتو يئاب اهل 10
 ئربلا موثلا (فانوي) نويدر وسال

 ظ تابن (ةرفصلا ليزم هانعم ئانوي) نوروقسإلا

 ظ رانلا لصب (ةيقانوي) ليةصإلاو ليتسإلا

 (يلب ام ةابناجوا وا جر رلا ارفش ناتكسإلا - كسا
 ظ 1 ةكوسأملا * ُكَسَأ

 ظ ضخما عضوم ربغ علا |معضفاخ كناطَخ
 رك كل رقصت انتل ج1

 |ورلا يدا 201 ااطيا) اانصلاو كسلا
 ظ لئاتضو لكك او اصر امرأ

 حام 7 اه قروال قاد نإ هخأ ع ا

 لمعي قرو الب تبنت ناديعو لا وشو لبنسلاو
 جّوِءال دوك رك ا فل رمل

 لصتلا نمو ٌةبيضق ماسلا نمو ٌةفرط ناسللا نمو هيف

 || ليام ديلا نمو اهسأر لمنلا نمو ةقدتسم عارذلاو
 خرلاو رتل يا لّسألاو عاريْلا نيب عج دقو 6 |

 رمش 0 ا لا بادالاو ةياعلا بادآلا يا
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 لأ ةلاسنأ لأب لأ + لأ هكوشف لوط كوش
 لاطو نال داو او لسرتساو ىوتسأو نسلم اكس لس

 1 راو د دعو ةلوط هلمأ < هليدا قو لجأ 9
 * هقالخإاو هل هلئاش يف ةيبشا مابا أت 0 0

 اال لاس لعره قاب تاينلخا و ل 8
 أ ا دحاوالو ,قالخإو تامالعو وبا نم هبش ىلع يا

 و كش عاشت دقوا 3

 نراطبو ليسألا لوسألا * ناسللا لس نم جرت

 و



 رمد ا

 0 هم د نكس 0 قلت ةلك ةلك انس

 حولا ةلصاو تا قو 3 16

 اه رثكأو 2 اهّدشا وهو عابسلا نم جون دس

 نه | دوسأو دس دس أجار اظنم اوم ةبيه ا

2 1 23 0-2-4 4 

 كرا 00 3 مع يسال ١ ترعب ب ثابنو 2 7

 0 0 37 000 م راصو فوذكلا 1

 ع جر مرش أذ ودق م لخد اذا ثيدح

 1 0 حو عيسو مينا ا

 فلالا يلع دس واو دابا مدسإو د هلع كلا 5

 كسا مدان دما ةدلملاب ةاعا او

 وتر لال تليلاو يح ديو دسار
 سيجلب

 *«ةداسولا يف ةغل ةداّسألا «يرغأو يش لوهجلل نبل ب
 بايخ رم برص يسال # يراسل ور دا
 اتابنو ضالسلاك ليقو كيابل يدع لاو جوا نقاد

 هسا 235 يطال! تا
 دسام ج دوسالا هيف هجرت ”وأر 50 هيسذلا ن ناكملا

 لرب

 0 أو

 سمو فلا وهو راسإلاب“ هر ور ري ل

 ا قل اذكار قلتم ىف هدو وق اذ ةَقلَح ىلاعت هلت

 - ذ ةنجسو دقو و هيلع _ اراسإرو اهيا ارم ري

 ءانبل أب 0 0 را نما رع ٌريعأو 0 ١

 لبعا هيلع 0 3 0 وهف لوب سبنحا لوهججلا

 0 ا قا هوا ةرسأساو ا
 كب افراح او راسا < اريسإ هل ناكو 5 2
 اًدضوه يذلا راسيلا كه ةغل اضياراسإلاو رس جاب

 ريقافعلا رم ببرض نورسألاو نوراسألا * نيميل ١
 هلا نخورسار صم رسألا + لا :درانلا ىستر

 30 كرب لاقي اكةعي . ينعب ورلقب يا ِمِرسأب كلا

 ع :-ارسألاو: جاجرلا سأل: و. مَ 5 مر

 ماه

 0 0 ةرسأمو نام دساو 5

 | م أوو ةفسو بضخ 1 0 0 2

| َ 

 هلا

 ل

 0 يذلل ِرْسُأ دوع انه لوقثو لو
 0 0 دوع لوتن الو

 وهو ةرعاشم لاو ةنيصمملا 0 ةمل #3 0 ماع | اهرث

 هلو نحت 0 ظ

 نا ىكونش هج 00 دهر هسأ ن الف ةَ 2

 تق رجتماو 55 ك1 ا تا ١ نم فيلما 0

 ار قة دج 3 ا ذَعلأ ااا ارق ذوخأملا 0 ليقوأ ض

 بأ ج 5 0 ادا راس | ذوخأللا ي وف اي 6 8

 ا 8 ١ 0 نت :ذلا را 0 ف

 ا 6 درغم 4

 يدرلا دوسالا صاصرلا وا صاصرلا ع
 30 01 - دش ام غلا

 للا او بضغأو هك فر 0
 0 2 ا هرج ةاملاو اان الا د 04

 0 دن كا اهدعا اوق عفرو اهدودح نيب

 لإ هأو ضر ا ام يأ ه 0 و كنبلا لصا

 ىلع يار ماكل سس 0 هك جديث لك

 00 ملك

 اسأب

 3 رطلا َك رس لذ ل ون قب رطلا 4 1 رعب وأ

 د ل ا كا

 دلك رسسأ 000 ساسألا * ءيش لكن مرت الاو جرلا يف

 ل 2 تاّساّسأو 0 3 0

 0 0 أ او 1

 هيلا هوك لي 8 ىلا 0 0 وح دلل 6 رسامد كقم|

 ٍل يتلا

 نع ةرابع سنشابلا اجرا ديسلا لاق .ديحأللا
 هللا م

 | 0 نيذلا ها ارسال ليقو ٠ قرم 1 ى 26 تاق ىَراَسأو

 < نجل

 ا ليقود درا 4 عمل 0 اهب روما جْرسلا ربات
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 1 سا ذخلوننو' ا

 ب -

 0 ءاوم 0 يسال ف هلبق دا 1 ل رخآ ل ا

 || نْوكتم 0 ةنالليق تان ل[ سل بماقو د درا ىقآب نم آو

 أ | | امج عيج مالكس سوملا * هيت لك لصا او ضوعلا

 | | ليلا فالطي ةيرملا لقا دعو لطابا قم
 | ايشحاو ”فرحأالا يور فرح 0

 ظ | فالخ ىلع اناث .ةيفانلا فرح وه وا لقاع ةلك هيأ ه



 ىزا

 ملا مخلل عا رالاع ير ندب يذ ىلا ةبسنلا ظ

 يلا لوز لاك طلو ل را ثداوتحلا مادعا

 قيضكلا لأ 3 بدرلا : ةدي لا

 لكالا 4 كرب سو هلك مل اب معاون م 1 رأي ل

 سأف ىلع سرنلاو تصو ماعطلا ىلع ماعطلا لخدُي لو
 ”مغنإو ضبا هيثلاو 4 ةطق ٌدتشا ماعلإو ضبفر اجلا

 ةناغا بابلإو تف كحا ةريغو َلبحإو ملصأتسا مونلإو
 7 ا ناكللبو هبحاصبو ةعطق نيكسل اب وا هبانب هيشلاو
 : كسمأ ه ىثلا نعو بظإو هيثلا ىلعو ظفاح هتعيضيو

 * 0 |وبلع يلو "مفناو ضيقا امرأ وأ هيثلأ مزإ 2

 * م َج بانلا مآل ١ ”ةره هل م را ةنباصا مت

 .ةبدجلا ا مازألا * مزأو وأ ج ةّدغلإو بالا ةمزألا

 ةّدشلإو ةدحاولا ةلكالا مز 7 ءيثلا مزالملا ماَرألاو

 ىلا همرألا + ةديدش ماو مزَأ ؛ ا مارد مج

 ةموزألا مز 1جءيبلل مزالملاو بانلا موزألا 3 ةدشلإو

 هلو جا رار هلو ص د رالا نم ميزا و ةذي ندا ةسأا

 مز أم دحاولا ىياضملا

 ا زب ليلا أ
 اأو . "مهنا 0 اير يِزأ هلا ىَرأ

 صل برأ ىزأب جوا 3 ايزأب لظلا ىَرأو ةضويلا
 طي و

 ل ا قزام وهف ةدهج ١ لجرالو ةصقن هلام ىو

 ضو ىزأ + هلي هنمأت هجر سانا اا ا ىَرَأي

 ىءرعو لضفا كر هعبص, لع يراوسا رمل
 يهنأ رار لعبا ماراجو ”ءاذاح <ينلاو هبه تالف

 ىأتو-هار اواو ةزمملا لادباب# ةازاوم ه١ هازاوو. 5

 َضوحلاو 2 ما ةي مولا باصا ٌخدِنلاَو مكن ةنع

 يالا +« سول طاح اوتاست وتلا كراس ١
 لخداع عينج ةازالا +« ديدشلا مايالا نم

 ا داجوا ٌرججوا لا نم ْةيِكَرلا ىومم ىلا

 موا 50 ٠ ضودحلا فيس هلم 0 01اي
 ةدلس قسعلا هازانو. ةلباقم يا ا 3 زإ تسلجو :مهنار أ

 لا ةآزا و 2 لكون يان || يف اولاق ائ يل 51 كيلا تلوبأ مث لري مشل مل

 ثسأ

 أ | ةيئاس ل املا زاب و .اهيتم برحما ةآزإب و. ةمطاو ةكحلاب
 لع هيل قلانن لك: ماو ةاشلل ا 1 1
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 ١ تر
 ليق . تسلا وا جئرتلا وا بّسّرلا |رعش لا

 | |. ةةوص راك لوهجملا لع ش 5 * بسولا ٌةلصا
 تيذشعأ د ّضرالا م

 ةنوعم ةيناعسو ةيرزب' ةلقب خانانسإلاو تابسإلا

 كلت الو صاصرلا ضأيي جادة سإلاو جاديبسإلا

 || ابا لمالاو ربدلا ةفلح وا ةلفاسلا تسالا
 ||| هتسلا ةلصا نا حت ]و مالا ةلصا لبق“ ةتاتساب ج
 ا|هلوا يف رصو ةزه تضوعو ا الل ندد

 1 ةهجوو ةمدق رهدلا تسأو 0 ا كد دو

 || رصلال ىكاربللا كسار ى_كملاك ةيهادلا ةيلكللا تسأو
 | تساركلل امو

 أأام يل ةلكلا أ ؛ ةنم تيفلو نوع كل ام كنتسأ عم
 | ريعل ١ قع بانك ةولعنت نا نماتسأ قطعا متون افرك ١ نا

 ٠ ةدصتم يفلت 01 ا لل راع سا اطل

 ْ قيتساو ءامسلا يف ناو هوعضوم ريغ يف ةيشلا عضيو

 ا يسأل دك ا 0 0 ا م ءاميأ | *ي
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 ا يدع يأ ضرالا ل ةيكرتو

 رة

 و ترس يفر ذيسأ

 عباصال اب لزغلا هيلع فلي يذلا عتسإلاو جاتسإلا
 م ءءء

 7” سل

 املإو ريدملاو ثيسيرلاو لعمل داتا ذات
 ةذئاسأو ذياَسَأ ج برعم ٌيوسراف اهسيئر ةءادصلا ذاتسإو
 كلا ايا طا انما ءايساو نر تاج

 ةعبرا نزلا قو ةعبرأ ددعلا 2 ةرات الو رأت 5

 ] فاني .رييتاَسأ ج فصنو ليفاثم
 وب مباقلل حامدلا ب دل
 رارح 0 وأ يهل د . جامي دو هيا

 راتوالا عطب 0 ءاك ةارجع ةذ ةدقو ١ جابي دلا و قافص

 ا 11 ةريغصلو

١١ 



 تت رو ركخادي ارا

 2 ظ ٌ

 ذزا

 لدا هنو عرسا أ 4 5 جاو او اجوُز ا جس

 ريل جرزألا + «لو ص 0 اجر 3 هاك ١ نيح

 نم ةضعب ل 5 ا خرَأب لجيلا حتأ

 ا ةراطتلا قر تاز مدقلاو ل ًأطابتو رع

 نع فقتل حوُرَألا #3 نافلو ًاطابت 2 هن 5-6

 نشب ال لخلل ا ديدش حون ا نوركإو مراكملا
 دلل لآ

 2 ل قف -ك 0 ل

 تاكيلا دنع فق 1 0 0 5 تح تر دازألا

 ئسراف 5 كل

 00 ورتلا ل١ نم ون ذازآلا
 فاي دل اوماوق انالفو لات كو أ ةرزناب“ يِلاَرَرأ

 ةلفسأ صا" كطأ ا 82 و ها

 دست علان و رصنو . سازالاككلذ هل لءجو
 هت هذ 52

 0 + ديشإو كفنلا

 اما ةرزا ا رض ع

 ىأ داش واولاب كا ةنواع لجرلاو هوثلاو

 ٌرأتو؛ كلا وحولت ضع ةهضعحل غرزلاو يا

 ضعب يف< 00 الو رازالا سبل ردنأاوأ

 قوما فوت ادعم لا فوق نم لعل 50

 * ناك نول ُياوا دوسا هّماوق نولو نيذفغلا ض

 ككاوع | .فلرجب اكن ايو انج ر. ناكاذب

 ةئعنلل كاعد ئمازإب رانإبو ٠رثاو رّزأو ةرزأ ج ةجنل إو
 رازالا عضومو ةطاحالا رْنألا *< رازإلا ةرازإلا < بملح
 ريشا 0 ديح حلاو ةنلاو تييوقحملا نم
 لا :كضإلا رذإلاو : يرّزا هب ددشا هيلعو

 ج راز الإ سيلا *«رازتتالا ةله ةرزإلا *راز) الا دقعم

 هع

 رزالاوراز

 ةادرلا را .اضيأر 1 ركار تل .رزام ا

 كنا اًرارأو اريد انآ تو يت ندا تر
 نايلغلا توص ليقو ديدشل اب سيل نال وه وا اال
 لجرملا زيزاك زيزا هفوجلو ُْش لضي ناك هنآ ثيدحلا يفو

0 
 يغثلاو اهدقوا رانلاو عجو ةوحنو "جا را

 قرولاو رديعب نم تنّوص ةباعل ا تك
 08 ةلصا 0 ٠ مدعل 0 اقوبلسم ِ

 لزا

 ءارغار هيف انالفو ٍضعب ىلا ةضعب "ضو اًديدش 4

 ياا مزون ا ىلع نيطايغلا الاانا اعو

 اًديدش الح ةقانلا |و امعماج ة هيب ذا يصاعملا لع 0 رغب

 ناس

 تزد و تْرنُتاَو ردنلا تزّزأت ا الغاو هب هةيص هالو

 ”دبضلاو ساجلا ةالنما رزألا «لبعتسا ل جرلا ٌرْثاو تَرَ
 نم 2 اتم م يأ 10 1 اهلا و ّيلاو ١1 ثم نأ لوقت .لتحلاو |

 ظ لخديام لوضفوهورمن ا يراجم نم باسحو سانلا

 عمجإو نينسلإو روهشلا نيب
 لالا د ود رابلاو

 ليلا 5 انو امرأ قَد فر كلا فز

 | [تفأو فزأب فرو اىاكشا | فرب رمل فرأو كافر

 .هلعأ اًفازبإ قرا * رغصو لق هىثلاو : دنأ في

 112 11 كيلا او داع ناكل وفاق وارق تراتو
 اكلك اللا و طمع كفرافلا فرار «قودص قاضو
 ا ]تندد ةفزالا 5 ةمايقلا ةفزالا ا صعب نم ميج

 || لاما هوسو قيضلا فّرألا *ةوندل اب ةفوصوملا ةءاسلا
 ج داعيلو ةياهلاو حلا هقزألا * نفر هشيع ف لاقي س

 ةردعلا/ ةيرواحلا: < طافحلاو ةوسلا كف ةرألا +: فّرأ

 فز جرذتلاو

 يح ودصق سومو 1 أ ةلز أ هَلَز 1

 ايدج وأ افوخ ىرملا ىلا مر ل ملام هأو 1 م

 ا لِزَأ وهف رسدجو ةديشو 6-0-0000 اص نالفو
 مدنلا لَرألا * قاض هدم لراند# ةدبدخ كش لزأ

 هر اادتاط ريدتل نع بلقلا ى ضب الل مساوه وأ

 ريدنت نع بلتلا رفني ام دهان كابل را كى هضلا وهو

 ٌةةلةيامء الأم ام لّزألاو ! ذل نم ةتياهم

 لاما كيرلا ل ةناينالاد دب الاو متل اك ةلوا

 درا ماودادب كلف اميضاملا يف دوجولا ماود لّرألا

 ||| نال لرألا يف ادوجوم:هللا ناكل اقيالو.. لبقتسملا يف|

 ]ناو ( اعد رهو .اناعز «جماعت هوك ىقتتي كلذ
 نوكيال اموا ميدنلا ْنيََألا < ةيهادلاو ةقالإو بذكلا

 | نم لّزي ل ىلا ةبسن

 ا ]أ ذآأأآأأآذذذ ذ ذ ذ 1 1 1 1212121212 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 21 ذ1ة1 1 ><1 1/11 1 | | | | | | |1 + زذز زذزذز><+ِربببر زن



 يف 00 هك 5 ةدئاملا ىلع ام م

 اكمل يف اعرفالو الصا امي

 3 "1 يه ا معلعق مونلا ةنسلاو ةنيل اًنالفو

 0 بهذ وأ ضعب ىلا ةضعب رخو 0 سلا

 ةنهو نيد هلئفو ةلدح لو دع هيلعو ه 1 يا

 *< حا 4 ةلودجم تناكاذا مرالا ةنسح يأ ةمو 3 ةيراج

 لاني اهالعا عسل ةضييلاو ةلئابق تبيض سارلا مر 5

 لا قيام
0 

312 

 مارألا * ةمّروم ةضيبو مّروم 3

 53 ذل 58 يرإلاو مرألاو 9 * سأرلا

 0 5 8 هيا 1 ايخرالاو

 0 ل ماي هب امو. داعب ةماخ و
 . ذ 0 يق 3 يما واو

 1 مك هللا اياد. را ع 0 0 و

 مر أ رتل ةمزألا < هللا او َمَأ هسا هللاو أو هللا

 سارضالا ألا را . ةفورح سارلا موراو ٠موراو
 تو ل 0 أ ىضتلاو تا عباصالا فأر ارطاو

 2 ثم دايلا ثا مرارو

 رعد 0 هلا ةموُرألاو

 ترا وهف طغشن انار 0 رَأ وا أ ا

 ا لما ا

 ةنوبات وا تيملاريرسُن 0 لالا واو
 0 «نرأ جا شح ولاَ

 »< ضيا رجت سس ةقاس لواعي ام هينا ارآلا + روشلا نارا

 نيللا يف حري حو نأ ثلاو ع نجا ل

 0112 كمت ذأ دوا نم ةعظ رت ريما ةرأو يح

 ا بش نم

 نراك و رده ىأ كيرا هد ل اقيردطاو ناكل ند 1

 نارا * نيللا نيج بح قارالاو قرا قاألاو

 نيرآم ج شحولا ما

 عادفلاو ركملا 33

 اند لكلا لا كك
 رو ا وةك ع ايناوجا ع لا

 جزا
 ل را تال وو ةلامعلا يناوج هن 0
 رجثل | ىلع عنب محل تباوعل ا اهتؤسو الع حرلا

 التباب ىلا اي ا يران ات ردا تدر < ةلكات ام ةحاطلو

 ظ خيرلاو تطاش لثم قارتحالا نم كامرا لا
 هييوكل 1

 | ةردَضو هك تاع للرد ا 8

 ديلا ترو طظادغأو رو 4

 اطات تعج ةبادللو 3 0 * ىرأك َن 5 08

 اهتعفرو رو اهعظعد رانلاو ةقنكمو بأ «ينلاو ةيخا يا برا

 ا .ثيكرو ةيسةغل ر الأ تا و 0 اراط تلعج وا

 ١ ءادلا ىلا هب ةبادلا

 ماقأو سبئحا ناكملابو 1 5-5 .اد>او اًنلعم
 5 0 هلا تن اعلم او دا ار ينلإو

 ةبخالا ةيرلاو ئرألاو يرألاو يَرإلا *« ىكاتك لخلاو

 ا ةيرالاو ا ٍراَو ا جناتك 2

 0 ها يف ذنب ال ”يراوألا 1 كر

 | مالا يف ٌُ اما يدل 1 00 و بوبخل لا

 اهدشو اهراعتسا وأ اهعضوم وا اهسفن سمانلا ةّرإل

 | يف لو تع هلي ىل 0 مو لاحلاو 0 ا هب كيلا

 اننا ١ جاله هابلا 00 0 د 5

 ا اهأ 1 غلا ١ لك

 انلاو ةر (طيرف كسار م لا

 ا ا ىرأت

 ارعم ف 1 ات اهتلعج 3 اهيلا اهيض كر

 م 0 هاا نعو بعيب تأ 1

 و
 |ميمذلاو ميثللا ةيهادلاو ظياغلا ريصتلا بزإلا

 ةتئأيز اناو ةماظع ديزل يواضلا ضال يلا
 ا . تن لاَ برن لبالا تميز #2 و ل هل

 :«ىرج يَ بزاي لما 0 تا لباد

 | :يزآلا * لبولطلا بلا يدا كالا أوبرا

 الو بّتنْلا بازنملا < بألا بيزآلا * طمشل او ةّدهلا
 || كرتب بازيم لاق بارزا لاقي
 نم لاعتم وهو تازاومو بب 1 ا يف لاقزمملا

 2 لب انعم سر 5 اذا ةلللا برو

 |* هجر و جاناو جزا ج لوط ىتبب تيب جتألا

 تو بيزام ج



 كرا فرا

 طك 1

 6-3 قر قرا وهن لبالاب 0 قر ةضراو .محالصال ابر وا اًنمس وا آم وا اني نيف لعج|

 ال1 لو  ةنحادتسا ام ريسلاو 0 8 ضرالا ىلا لقانن هيثلا ضّرأتو .ةيكزا اضارءإ لا

 < تايلك .٠ هوركملا يف لا نوكي آل ىراياورزماو رملا ىلإ 2 برات يا ةسنلاو ل نسر دل
 فأل *< قرأك قرتتاو .هربسا اًقاربإر ةقراو وأ | يف قرع هل راص ليسالاو تضراكت ةحرتلا تضرأتساو |

 قارألاو ناقمألاو نع نانرألاو نافْري لاو كيسا وب مضر وه لاقي سدجالا ضّرآلا < ضرالا |
 ريغتي سانلاو عرزلا بيصت ةفآ ريشا هذهو ٌناَقرِلاو| * ربو وا فوص نم "فض ”طاسب ضاّرإلا * هردجا

 ناقْرإلاو ..داوس وأ ,ةرفص ىلا [ اثحاف رولا ابهنم| زيلهد هيش اجزا أ_مسفن ىلع يبت هاضيي ةدود ةضرألا |
 #2 ناوخالا ع دو فدا ردع زلاق تلا اورج د ضيا ا ج ةراج اد ّرجالاو تضخ ا رقت نإ 2 ا

 داو 1 ةروألا رغصم قيرألا | ضألاو يضْرألا «ريثكلا لكلا 0 ةضْرألاو

 يف ركذسو ةيظعل ١ ةيهادلاب هيلا قي لع قيل | ىو ةزانجايرصم ىف فرش ك1 هل تان ع ّ

 ا عيرلا نم قو راما قورأملا *ق رو | ريخملاب قيلخلاو ضيرعلا ضيرألا ** ةرانفلاب نر

 0 را ا سا 1 /

 رجتو ضرخإو ضرالا نت ٠ ةعطالا ١ كاَرألا ضرأو ضيرا ضور لافي كر فكيعلل بجتملاو

 دج ك ارآلا عرب ةكارأ لبإو ٠ كئارأو كد 3 كاسي ضوررأملا * نيمس وا ٌخابنا ضيرع ضيرإو : ةضيراأ

 يف كارآلا لكأ نم تكتشا 3 كر لبا تّكرأ | كرحماو ناو ضرالا لها نم لمح هب نمو موكرملا|
 ةّكرأ ضراو. تفنلم ينك 5 كار كا 0 َ ا ] ةضرألا ةتلكأ ب بضذلاو دمع لب هوجو ةييار

 بال كرو, م افا ا كراو:ك هلأ ةريث 5 بان هلاك ةرثو فال ا هرون 2 را
 01 رو لوهبجخل م ا كر 98 كنان اذا ةفرعم ال ةركن نونيف قاحلالل ةنلا ةاطْرَأ ةدحاولا

 ا ١ كذا 10 ارو تاع جائاد نوف صا ةنلاو أدب يس
 ميقتف ن ناكر جن يا بيصت نا وه وا ةلكات هيف تماقإو ةةايدلا 2 | ُضرالا تطرأ * طاّرأو طا 1

 كَرأو .كا آلا اهاعر اي ا نللالا كرو هيف ا ا طرألا + طرألا|

 7 كراك اقا ناككابو رّخات رمالا يفو + لجرلا هاو 2 كطرألا 5 ل

 7 بلا 7 واس حرا ايا لا هنرع دل ع طرألا ارم ىكتشي يذلإو طْرَأل اك يسوع رآلاو

 اكاربإ مونلا َكَراو .ةحيرألاب اهرتس سورعلا ا . غوبدلا | طودأملا *< لاجرلا نم رقاعلا طبرألا
 ىأ رفضضو مما كارلا كرتّثاو. ةنوعرب كا ارآلاب او اولزن عرألارثشب غ غوبدملا طرا لرألا ظ

 قلخألا كّرالا * ٌننلم را 5ك كرتأؤم 5 كاراو كردا كب عصير لصا رفق يح راكلوا يحال
 . نردامحلا كر + مهلخأ هي 2 رع ا ا 01 نعل

 ةكيرألا »« لبالا هيف مل هيما كلر . نع لافم 2 ةدقعلاو ةمالعلاو ٍنيضر ل دا ةَْرألا ا

 | عتمو قر كر 1 لكدا, ا ل اي هود نحر ورمل ل * فرأ

 0 اذاف تمب وأ بق يف نيزم وغم يرشد ل دودح ا 0 لود 58 لاب ضرالا ” فْرَأ

 5 هر تبهذو :ك كنارأو 0 ها ل ل ل ا ةفراوم يفر 2 تستر
 كوزرأل.ا < ردحالا عتنصلا ةببلل ربظو ةتثينغ يا_حرجلا | يذلا حتاملاو صل اخلا نبللا قرأ * ناكللاو ىكسلا|
 لص كا هلا مكوه لاقي ل كالا 0 نيعيو يضارالا مب |



 زرا

 نإوجرالا ىلا ةبسن ٌئاوجرالا * ةراو رمحا خيصو رخل ظ
 ةيسرافلاب 00 ةجراوأل 2 ذاق يف ىدر ارتأو

 0 * تاَجراوأ عمل ا

 هك حرا * * ةنقو اًخر هخراي أي باتكلا حرا

 ارو 0 ةخكأ ُِ ل هخّروو 325 اًخاَر ١ ا

 0 ىتالإورقبلا ن هركذلا ا *شحولارف

 نم يلا خرا + باتكلا ّرأ نم 8-0
 تنيرعل عر * لتيتلا كلو يحل * شحولا

 6 يرعب سه 1 ةيقنلا بلق وه ل تنقل

 بلا يهني هيسذلا ةتقوو ةتياغ ءيش لك خيران و59 خي راوت

 تاس جلا تا ادلا طظنللا ىلع ى 117 حجراتلاو انلاو

 0 0 0 وكلا

 7 575 0 نا ا ني لاقل
 ةنخاَرأ ج مّدفملإ ف سم جلا ”يلانوب ورا ا

 نيرشعو ةعلرا مكب وا روع ملا ه تندرإلا

 تاَبيَو ثسوه وا اءاص
5 

 فشلا لبلا هبشي ثنين 000 لاو دئيرألا

 عيجتو ص مهنا از ازور لد رب َرَراَو آو َرَراَبَز 1 ٌ

 هيلا تعجرو اهرج تذال ةيحاو 1 و وه تبتو

 ةدرابلا ةليللا ةزرالا * ثدر ةليللأو اهناكم يف تنبثو

 زرآلا * ةديذشلا ةّيونلا لبالا ىرمو ةنبانلا ةرجتلاو

 دكا رك را ودرس و رك 6 ا فيو

 ةد> اولاو نررألا رجث زرألاو .ةماسلاو ةماظنن !مالكلازرأو
2 

5 
 أ هةر

 كر 0 ”ثرألاو 3 وااو اا م

 م ةلصا 0 يد ع م 3 دلو

 ةرعرلا زيزْرإلا ا ثوبع إو ضابقنالا ف عك 0

 مكمل 5 8 ا 0

 ايلا ايما زرأملا * ”ذراب تراب ممنو

 بايو رخال بارض كمل شط ظ

 ايم نك انناييف نوادي ب جركلاو لعدلا باس زق
 | سرا 7 0 2 نسير 2 راكألا ين رالاو
 ةسراَر و ِ ٍراَرأو

 ا ١

 ع را -

 ا 0 1 ا ةشادخ عع ا راي ةهجو 2

9 
 | لع قلظيو فارطالا نم سفنلا تود 1 لدي

 |ىا مدلا لدب وه ليقو .لدعلا ةموكحو سفنلا لدب

 | تاّيك | ةينايرس مر كلا لجرلإو نمسا ةانلا لدم إلا

 ا

 ضرأ

 سو * ار 05 ناسا ا 0
 ظ سررالاو٠ َى طاقلا سرألا 0 00

 | 0 بالو 1 يلا 57 را 2 بيطأ| لصالا

1 

2 

 بط ًرَأ شر ثالف َّش

 ظ 0 .اهاَرأ هلأ امن رانل نا

 | شرالل مستسا ةشاخملا شرتنإو :اهشرا ذا ةتشانخ ةنم| ر

 او ٠نشنرألا ماطعا اًنالقوا

 ع »< شرالا نم

 مي نال ع ناجل ملتسا لاقي امك
 3 بزل لم تلا وقت غو رقفلو ةيقلاو
 عفذي امو ةموصتخ يا شرا امهيب ل اقي ةموصخإو شرالل | '

 | قتلو ةاطعالاو ةارخالاو ةعلسلا يف بيعلإو ةمالسلا نيب
01 

 | شرألاو ٠ شورأ جب وه شرالا يأ ب

 | ١هنبل اه ال لوتقملا وأ عوطقلا ةيفاب ل 7 ةيانتا لدب

 ظ قواخلا شورالا

 م وم ةدرلا رهاوجلا نم ةيكرم؛ ا
 | 0 ج ةضْرأ عسي د الب رعمج وأ

 .ّيسايق ريغ يضارألاو ُضاَراو توضأ 0
 كا معاق كر ةبادلا مم ماو 000 نقلا

 ماخناإو كام لكو كاتكا

 ٌبسيرغ يا ضر !نباوهو كل ءاالككل َضرا

 تضر ع لكي رع رم توق ٍضرالا

 اذن :ةاطاودهتاب

 نبأ.

 ضرالا تضارأو ٠ 0-50 تاج امهر ضرأت ةحرقلا |

 ريخلاب ةقيلخ نيب ةببجم تراصو تر ضار ض رأت
 1 أو امدلك راكاضرَأ ضْرأت صضرالا تّسضرَأو

 و ارا ند راو تكلا قدك انس ك5 ضرالا | ن
 ' عوض الف تحكأ < ةضرالا ةنلكأ ببشفلاو م مز اًضرأ

 الأم ”ءاون موصلا ترالفو داتراف ضرالا كك
 ءاقسلاو ةكبلو ةحطصإو ان ةضّرأو ةبّدهو ةبذش مالكلإو

 /و١



 برأ

 2 ذو ىذالا يلع ىذأ وك ريسل 0 يا

 دال يفر قو 1 أ ذب ىحا ذو اد ىَذأ

 عجو الب ناك يف ةنيال اريغبلا ىزآلا ةعدراسلاب

 اةيسذألاو يذلا * كا ةقانلاو نلَح ل

 0 2 ديدغلاو يذانلا ديدشلا

 منغلا ءآعدل دل توص مسا 1 أ
 اًنالفو اهدعباو اه 8 انااا ف كالا 1

 ةلعقسإو امر سل او اه دقوا رانلإو اهعماج ةارملإو ٌةدرط
 راذلا دنع نجاملا راو .اههحر يس رارإلا لخدا ةقانلإو
 د | عتساو ه جاهو عاج اراك د تكرص اري ةبلغلاو

 قح ضرالا دب برخي كر نم ندع ثنآلاو رارإلا

 د 0 رس م هيلع ربو لي مث ةفارطا تيت

 رينككلا تملا * 00 رانلا رثألاو ةّرإلا * ةقانلا

 راف اني ١ مولع 201 1 نإ اهاضعت تا

 رهالا هدا“ ا . لتاخو 0 2 بّرآو :٠ وأ

 0 قلو راس ءاشذلا بلكت القوز هدو قا

 كَ ةاجبلا ل 8 بألا 39 طلاغو ىحادو

 خلاو ركملاو ةاهدلا برإلاو

 أو بارزا ا جرالاو ثتلإ

 1 | ةبوث قزمو' اوضعاو ضع عع ا“ 0 ف |  ةمطقإ

 راغصو 5 ةاهدلا بُرألاو اًراغص قش *: نايم هت

 لاو وشملو لك د

 كا 5

|| 

 تييعاو يدعنلاو كبدي ام ىذألا 7 جوملا ةيذالا
9 

 . ةيقيلاو دامرلاو لالا نع ريخالا ع هب - ||

 هنارح

 اكرد 0 0 ع 0 0 00 هل د

 يضخ 0 1 د 0 هداقلا

 3 تاس

 عطقو 0 10 5 تكس هتدعمو

 ا ا هه / م

 1 نم كبار 1 0 دب نم تبراو -

2 0 3-3 

 3 د 39 َةَبأَر 00 راب راو . لسانا يدياب

 انككلاب هلك 8 هنا لخا 1 ةردوو ةمكحا <يتلا

 جرا
2 1 
 8 1 ول

0 
 ريك الب ا ّّت : ف عفدلا ُِ ل اينحالل يضتقملا

 02 ليعتسا

 2 ج 0 2 دلا ةبرإلا ا ةجاح نك نك

 م0 3

 ول ةدنلا ةبرالاو٠ لءايحلاو 10 22 هب 5 1

 2 3 ةيحالا ةنلحو ةدال هلأو لَ قىح لمت ال

 أو ةدراملا ةجاحت

 1 م2 ٍ

 دوتع.٠ ا مب>اص بم 3 نأك ةجاما ى-ك؟ ةبرالا أخءو 1 ا
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 غلا 2 ىلا ابا
 ءارقا

 هكا ع
 بكرعم يس راف لبظسالا ّّ وخالا

 1 ا ل ل حالا < مسا وك دسم د8 1
 هي خالو ىئىدر 1 راتكو طططخع بوب 01-1

 6 9 3 .٠ 2

 ةس وا طئاح ةم وع فنختو ةيخالاو ةيخالا

 1ك ةقا اكةفراط 17 و ا :رالا ُِ ”ءافرل 0 ا لبح

 ند 59 20 دلو : ةياحأ و كلما اناوداب اباخأ قب ادلا ابيف

 اك ا رك م طخ ناكالوم

 سأل 8 هسا د يذلا ةمر#او ا اًميغتا هل

 وا ٌباصْئاّياو كنعبج نرد ٌوْخألاو اًخآلاو وخألاو | نع
 ةبسنلاو : ناوخا ا تب 0 بحاصلاو نطب

 نوخأ 4 2 أ ةريغصتو اخ 5 2 5 ملل

 او ةّوخأو 5 تناوخ 3 تاخآو *اخاو | *

 عج ناوخإلاو بسلا نم رخالا عج ةوخإلا ليبقو
 مريغل كراشم لكل خالا راّمتسيو .ةقادصلا نم رخالا

 ىخارشلل لاقي. ايست 6 كلذ روع ييوأ 1

 ار !1رينكللو 0 »+ :للو ةليع وح اريثنللو را | ن

 للا 06 عون 1 ع اوخا لياذللو سافس وخا

 ان رو ف رق 53 ُِ الا لمتسي عونخملا اتاكيدلو

 |اخا ايوا ركب اخا اي لون برعلإو . لشهب وخا عبضللو

 | كلاخا الو . برعلا نم وا : 07 . اًنحإو 25 ا

 2000 كوخاو. خب كلل ا نالفب

 اح +ليللا وأ كوخ 0 و02 ثلا قف 2 كاف ثرالل

 8 2( عواد ) ةَوْخَأ
2 

7 2 
0 

 اداب ٍّج اقاوم او ةعلنال "لع ةبادلل

0-2 

 او

 لا أتوا | اع 0

 | هك 4 ا حاكما تو < ءاخوو 5 و

 0 هاخوتو هو

 | ةوخ

 ا ا



 ذخا دحأ

 انلا مجاو . ةّدهلاو بضغلا ميجألا د اهسفنا اهيلا هك

 اهيجا

 تراس هبا َنَحَأ

 00 ما ١ 0 ليقو هتلر ليقو ةنولو 2 ريت اج

 هريعو راصفلا نِح او. نو نجأو ريح اوف قرولاو

 وه او ن نكرملا ١ ةناجيإلاو كن جالا 7 0 ا حاب بونلا

 أ 3 بايثلأ 4 يف وصل وا 06 ربل هنأ

 38 دم نب 1 هلا ١ »ةنجولا ا ةنح ل الك هي ا ةناجن الا

 كاسل راسصنلا
 هجو 2 0 | ْ ةغأ 3

 جوعنلا نا اعد 5 لاب جل

 طعلا 1

 ردصلا نمد جد 0 ثم رح كك لجرلا

 0 1 اجاحاذ اا ل 2 2 كيبل

 34 أ * حرف ٍياَح 0 36 اح اب دلوف

 د«ننظن ةلصأ ىظك حا ةلصا 0 ل 3 00 0

 حاحألاك ةيحالاو عحألا
 نم وللا مويأو ةداخلاا 0 0 اولا ىعكمب دجال

 ا
 دعب عقب يف ىننلا 6 مورعلل عوض بطاخم نا

82 

 هل يي د غلا ةزازحو طظيغلاو ش ندع

 اند أو دا ١1ج ددتو ةلصأ حوبسالا

 مس نا
 دحاولا هيف يوتسي ا ديس ١ دايغو أ نين 3

 اا تابنالا يف عفي الو ثن واو دك عومججلاو ّقئلاو

 ردقت ىلع واولا نع ةبلقنم وا ةاصارانل ةتزهو٠ لك عم

 !.قافنملا رمالل لابو. تايلك . دحو ةلصا نوكي فلا
 00 دحاو ع دحألا دج :نالفو : دل يح

 قاو٠ جدملا غلب وهو هَل لفمال هلأ هال ابسحأو

 ا يف داخالاو .ميظعلا رت كلا رمالاب دحألا يدا

 اهل ىا داجأ اوءاجو ةيرشملا ولا فخار وهن

 ٠ 5 - فو اذداو اًدحاو هجم د" 5 22 ١

 ا ا 0 دحأ 2 ةيفصولا تزيل فرصلا

 اد لا دع اور . ةد>او عيصابر اشا را د 3 دهع

5 

 - ا 2و

 ِج 3

 .اًنداو ا دخأاو اه :هرايص نينثالاو 7 دحا العج

 او عمجا ار . هب 0 هال او درغنأ همر د

 ىلع زاجل قب رطب ىلطي داحتالا الك رعشل مدحأت ءاراقو

 :ةيكرتلا وأة 4 ا ايتسالاب احا 3 0 3 روريص

 يفو ةلئام عونلا 5 0 سور و الا
 ا اسم ملا قو ةبباش علا ١١ ينو ةلكاشم ةصاخلا

 عضولا هين يي ةفاضال فو ا يأ أرطالا

 دال نمد مسا ةّيدحألا 7 ةنزاوم صوصخلا ٠

 3-00 وم ةئحأ >< بضع و 7-50 3 ع 1

 نجا و بضغلاو دقحلا ةيحالا »« ماداع و ةصصاخ

 ةليص عا

 ةعابلا ءاضييلا ةارملا ةيروحألا .
 مس حا يف ركذ 9

 رو حنو 2 ةخانأ تي
 وجا ديلا تخل 1
 2 د

 7 تي هٌراثو ه هردت 55 ةلك خا

 (قيقد ةنيخألا *« حلا يف ةغل حلاو يذبل 3
 بّرشيو هسزوأ 0 جاع

 || كح دعي دقو .ةلوادت داي و ال نذل 0

 .قفط اذك لعفي ٠ دَحَأو كومار ١ ذخؤب رن ءابل ابا
 نم يأ - هذخأ ل ِمَّدْحَأ 6-3 قدم اقيهفنا

 عقوأو ةيقاع 1 اب ذخإو.مةالخاب ىو مريس راس

 ٠ انيش 6 ّصق هيراش نيو لقن ةنعو و

 ا هيف يا خام ديعل سنن ىلع 7 ا هرذح ذخاو

 دخل

 عر كر

 .نبللا ن ه 3 اذذا ذخاي ليصفلا ا ةيعضأ هريسلاو

 ثيل ذأ تدمر ةنيعو . نونج ارتعا ُيعبلاو
 رح ذخا د اندم غل دعو ل نرخ نخاف

 ةبفاع ةزخل ىم وبن ذب هكا ا نبللإو ةنيع تباصاو

 اكعمإ أ يي ناو نال
 ا 0

 اًضرا ذختتساوا ذنقسإو لاط ُرَعَشلاو ناكتساو عجو

 * دوتكاو ا يش ا رد ةزخالا * اهذختا

 3 ةيتاعو 4 2-3 ةبالواد

 ع موضعب ذذا 3 مونلاو

 < دعا 2 7 -

1١ 



 .تذلإو ةاركلإو لمعلا لع ةازجلا رجألا * ةداعلإو
 م د 0و

 3ك ا 5 رجالا و كك ليف 1 راج م روجأ 2 رهو 0

 آلا لاقيالو دتعلا ترج يرجي اموا دنع ناك ام يف

 ريغ نعو لذع نع ناك ام يف لاقي ةازملإو . عفتلا يف
 ىلع اجا | ةرجألا * تايلكناضلإو عفانلا يو دفع
 هتك روجألاو روجابلاو 0 * رجأ جالا

 كب 0 ْف تودجالاو رجالا رجالاو رجالاو

 رح بارت رمح تراك اذ روث برعم 0

 0 0 كل ريجألا * بيل قو 3 يد

 ةرجالا نب يئس 0 1 5 ريجالاو ةرجاب كسلا س

 01 ركل مما لع ةذإ اذن

 رجا تح دحاو 0 .١ وعل ُُكو و ١ ةرحولا ىقعمب د

 م وه كرتخللا ريجالاو ٠ دحاولا راسا

 و دا

 يلو الع قف داشرلا قلك ركاسا
 ىهو . ةصاجإ ةدحاولا فورعم رجتو رث 0 5

 ,ةلكيف ناعمتجال داصلاو ميجلا نال لخلل

 لبالا رجزا توص 1 7

6 00 0 

 مع مولا يف "وعل ل نا وج فرح ل 0

5 0 0 

 نيرا اطل ثءوو ريوخسملل اًمالعإ و ركل |
 .ما_ممتسالا دعب ةنم نسحأ معنو باطلا دعب ممل نم

 دعب نيكي ام ىسحا ليقو راب صن لو
 ةنع ةلجاو .لجإلا ن

 ضيا الَجأ ةلجايو ةلجاب ميلع رشلا َلَجَأو :ةعنمو ةسبح
 1 باجو عجو بسكولهالو: وه ومرانإو ”مانج

 رجا 0 لباب لجرلا لجأ ظ
 اواد اتالفو لجالا زي *ليجأ 0 ْ

 0 .هيف ةعمج لجأ يف ةكلو ةلجاك ةنعو لجإلا|
 مونلإو يا راورملا لّجاتو ليت فالخو لما
 ال ا ل 0 عسا إو 0
 رخانملا لجالا * * هدم ىلا يناجاف ةناجأتا لافي

 2 هاو ادلجأ 4 ةلجاي هل

 ٍ -7 أ لع كر

 7 لجآلا رّذيو لجاعلار نوي لاقي :لجاعلا فالخو 7

 ”ةغل جلا * هلجاعلا فالخو ةلبقتسملا ةويحلا لالا

 0 لاعوالا ن ركل قهوة

 ف هراد ريخ 5 ةوضلا دج ةددشملا 30 لعجب

 . سانلا نم ةءاولإو شحولا رقب نم عيطتلا لْجألا
 ريو ةداسولا ةنوشخ نم ضرعي قتلا يف عجو لّجإلاو
 ةنلعف لاقي لكما رّسكيو لجآلاو .لاجك 0

 | .كِللَج نم يا كلالجأ نمو هذ
 | لوتسا انج اذا ارش 17 رادصما لكخألا 3 لوألا

 |. ليلعت لكيف لوتساف هيف عسا مث تايانجلا ليلعت يف |:

 | لولحو نّرعملا تقولإو توملا يف تقولا ةياغ لجألاو
 ||ةدم ىلع لجألا قلظي لبقو .ءويغلا ةدمو نيّدلا تقو
 |[ توللو لجأ أ نانالا رمتل لاقت هانم ىلعو اهلكة وح

 | تبثم يا ىسم لجو .لاجك 0 0 2
 املا كاقرلا ل قيلكلا ديك قابلا لجأوا نتن

 ظ نا ةفسالنلا دنعو . ويف ناويحلا كلذ ثوم هللا ع

 ظ ىلا لجالاب ىو اًسيعبب ع واول

 | ةترارح ء ءافطناو ةابوطر لا ونوم تقو وهو ئارتفالا

 ةىارتخالا ت زاب" ىف 1 ما ار اذكا 0 2 ٌريرغلا

 | + قارقألاو تاقآلا بيبسإ كومه ثم قو وهوأ ا

 ج ةلخل | لوتخ لم نيظلا نم عيش لاو رخامملا لي آلا
 كلا عنخ 37 وع تقوا لاّجحلا * لجأ
 لَجأكا * للا فالخو ةّنابا دّدحلاو هلا 1 17

 لجآم جهلا عا
 جاب راسها م 5

 | ماعطلا جو رّيغت ةاملإو ونجا و لخد دسالاو تكد

 ظ محا 0 ىلع او ل

 ظ 2 اميإإ ةنم هَمجآَو 0 قر زال بقوا »
 أ رييكلا رجلا ألام 7 سم عيرم تيب لكل أيا

0 

 | ا 86 دبش ا 3

 ماجا و ناعم 9

 . ماجك 0 أ ماطألا كل ماجالاو ٠ تناولاو

 0 ةمحا ةرحا اولا تلا

 ىأآ سسانلا محد وي ند م ا 3 عدافضلا| اضيا م ااا



 ا ارغإو تنأ هل أ

 ككذلا منول * ةتيونعوأ

 معو لصات لئاتو ْ

 لاألاو لات آلا *اهرف ةح رربلإو ةينتكا لاملاو عيجت

 اجا

 راما هيبشل لبق قو ٌء 5 رطلا ع نم 0 3 3

 : هلأ ١ ةتدحاو 1 3 اا 34 :ريراطملا ك”-نع ةيح فّرعتو

 انآ لاب َلْثأَو وأ لاب َلئأ» * لوثأو تالنأ
 0 ٌجايلجرلا و .اجاجأ 0 ةلضاو ناكر هل انو هل امارفت كورلا نتاع

 . مهلا نسحاو روم 50 ١ ماسكة لهإو دع كلم 5

 3 57 ةرام هيفا ١ ذا 0

 هلت ًالإو ةلّث آلا + فرشلاو دجلا يزد طووول

 ىهو. لاثا جلباب ةبهالاو ةرملإو تيبلا ١ عاتم

 لالا لتكمل * انيسح يف نعظي يا انتلتأ يف تغب

 لءودالا ررثكلا
 و

 مو لالا لع تاما و 0 2 0

 لاف هغأ 26 8 ١ هيلع“ 7

 . مثالا يف ةعقوا اماغنإ ؛ و

 ةقانلا ةغالا 7 51 ةنع جرو منالا نم تأت ماتو

 مالو مهج يف رداو مانا < تامثآ ج ةييعملا ةطبملا|

 ال1 فار راق
 نأ كتميح ند قرف : الار بمد :للا تابو ليق .٠ مان ج 31

 ةناف 2 فالخت | |ىهس و ١ناك ادع مرا قلطم تع ذلا

 دع تاّنياك ٠ ع نركي اهب صنخيت باقعلا ةلءاف قع سل ام

 * باتكلاو بمال مو الا * لأ ج مالإ لعاف مثالا
 * مثالا 2 ةركد 2 ”الاو 5 ميثالاق . موال 5

 ُِق تك يذلا ئاولاو ا مثالا 3 و ألا

0 | 

 < 20 2 رع

 ةن ال نثولا عج قولا 7 2 نت الا

 لوصالا تباثلا نيثألا *< نأ لعام ةباغلا|

 هب ىلأو )يو او) ِةواَنإ 5007 اءو هب انأ ظ

 نا: ترافل دعه 2 ارو امن لأب

 2 لك ىفتإو» . ىثوو مصاخ ةأ 0001 7 اال

 ةياعسلا ةاثأملاو ةيثأملا +« ةراجحا ةكمإلا ** 97 0

 2 اح 1

3 

 ا 2 | حاجب
 قي ”يلاظلا 9 . تبهأت اجبجأ جت ممانلا تجأ هع

 ثيم هللا جاو مودع فيثح هلو ادع ؛ حوبو |

 ايبا رانلا جا «ئودعلا ىلع لبح اًدوذش ماغدالا |
 55 هاو اًجاجيإ 2

 -- تياورانلا تيجانو هل
 | جاجألا “ ' هر دعشا ا عت جات زادها 93

 لمو رجب ١ همك ءاملا نم ملا علا

 ما ل عقوو' ةج وتو 0 000

 0 طضأو مطالدخا ف"يقثح يأ موقلا أ تعمتو 2

 يا وج رهوج لاغتي املا جا نم ا جوجألا

 انكمو اذكم نم - جوجل داع رب ةيضم

 | ةيونلا ةقانلا دجألا *«ريصنلا قاطل اكدا 9
 | دوار*+ ثانالاب ٌصاخ ريفا مف ةلصتملا

 ظ اهاَكف اداجيإ ةئانلا هلل ا ا - كبالار جزل را توص مسا[

 | ةقّتوملا

 ل *ةددشو# موق: وعض دعب ط

 6 ةدجؤلاو 0 اقم ا يرام جول

 ازج ةراَج و ارجأ هرجايو ةرثاب رمالا ىلع رج
 2 اركا اذكب 3 ا صوحجأ كان 0 أ وهف

 جاو. رفع ىلع أر 8-3 رظعلا

 ون 99 ةد وأ تلك نالف رأوا مع ىلع هراوح الملا

 راصف

 لا نيطلا [»

 روج ارجو ارح

 2ع

 | * تربج هدي تف ا ا 0 >ا اأو

 0 زك( كلزالاو ضازطما اهل رج رز
 ا 0

 امك زاك[ ر الو هيف يهب ةنعط يأ هي ةهرجوأ عراد

 دكا 1 رخلاف يرجو 0 56 اللوعا 0

ٍّ 8 

 راو .رجأب أهسفنا تحابأ ة ارملا ترجو 1 اراض

 9 يأ مزز ا سلو ٠ 0 بلطو قّدصن ر 2و

 ةزيلط دجألا و اتسإ َْف

 | كيل اًءرشو ريجالا ةاركو رجألا 0 ا
 | ريجاجأ جويف ةغار اجنالاو 0

 | فو ةوقلت كيال ا هيلعو ٠ زيا اور شالا

 ظ 5 دع ريق 5 وجإلاو هسردجإلا د« ريجأنالا

 اراجإلا "ضو عفانملا |

1 

 *ةحولملا ديدش حاج"

7 



 | كوي تسي ثابنلا تن

 ثنا * ام زيع تضع ةإ ارا تنام فنلاو رثك

 اك .ر باصا نالف ثّناثو. و امو هريغو شارفلا

 دل ءاطغلا هك نا ام ثانآلا

 نر مدج انوه لف

 1 ةثاثأ مي

 ا

 هاك ف ع كت

 ا

 ديلا ورك أعسا 5 4

 | ةوظع ة ةثينا

 تاريثك ثم راي ملا

 ورثأر يف جرد نمل | ةصالخو ءينلا مسر نم يتب أم
 يدع هلا دعب ىتبي حرجا رئارث رثألاو رثألاو» دعب

 ا ا قب 0 تاخ در طاب ْ ةمهمو ةثنورو

 !او ثيدحتاو ربخلاو ءيثلا مر ن* ٠ يتب ام رن لاو

 لانا يف يا ربألا لعو هدعب ياَورَتَأ يف جرخو٠ .راثآ ج

 7 نإ برو لكم نيك عبارلا اا الوأ
 هل رثالا ليق.ونيع ثوف دعب نرد هربا بلط مث

 ربخاو ةمالعلإو ءيشلا نم لصاخلا شو هيل ١ ناس

 1 دنع ركاب يملا وهو ءيثلا ىلع بترتي امو

 رات ةرمابوهرناب كيانه ركل تانيرعتأ
 اه ريعبلا نخو 1 ةرثاي انألفو ةاورتو ةلقن و

 .ايبارض نم رثكا ةقادلا لحل ورنا تقيل ةديدح ةنطاب
 ةنسح ةايشا عسننل سائخا اَرثَأ راي هباعصا ىلع ربو

 ّى

 هن

3 
 هر

 ةعناأ درآ 4

 لافي أما كنيتألا « ثان | ج هلأ ا

 7 ”الاورث 0 3 أ جركيو فيلا رهوج رْثألا

 لعف ١
 ع ٍِ

 ل ل ار وياما

 وك سس

 ىذ ةردثأو ربثأ يذلّواو ريثأ يذ 5 ا

26 

 لك لوا هلأ ندب يذو نبدي تاذ رثكَو ناري

 رن لع للا هسجوا ولا نم ةيقبلا ةرامألا * يش |.
 بلطا ةرظانملا ةراثإلاو . كلذ لبق ناك مث 2

 ظ ا |هلا نم ةيقبلإو ةثراوتملا ةمركملا ةزثألا « روث 5

 ظ .أ ريغ لاحأو كيدجباو 0 ن يأ نيلوالا نع

 اراب لا ةرئألاو٠ 0 علا نما ىم ةيقبلا ةرث ًالاو

 دنرفارنت الا * ر انخأ ةيكعا معلا عم الاوا

 | ريش ريك ل أتي اكعابتا د ربت اكو صياخلاو فيسلا

 ظ :«ارفخ وأ اهرفاح ضرالا يف رثالا ةيظعل !ةبادلا ة :راثألاو

886 
 رس

 ءذرتأو تسب ىذ

 حل

 أ 3 1-2 ُُ 3 ظ

 ريعبلا تنخ ىرطاب اهب دن ةديدح روثؤنلاو ة 3
 ا ورح رع ا

 اوكا درت الاولة اللاو اةرتأملاو ناولح او رفا صتفيلا
 | . : و تح 1
 ا يتلا اهرخاشمو أهمراكم يا برعلارثأ“ نولوثي .رزام 3

2 2 7 : ْ 
 انتهوا رثا هنتم ة فيسا روث املإو .اهنع ركذنو رات

 0 1 لوشملا

 ْ ٌِق تنصولا رثاثو . متم ى

 م. 20
 ف كك ةليدح ةترفشو د در لح

 ما 0 تيش ناوه ة هي ا نم تسد 5

 ار 3 هلو رزع 5 عد 0 0 3

 ها 2 578 598 ةيركأف 0 0
 4 ريا.

 رت هيف لدح ةنمو ةبو هرثأ عبت هراشأو ةرثأت

 تأ نالغب للاكت هلل أو ةسفن هب ٌصخو هب هي دق ميثلاب

 لفانلا رب لاو رذالا + نرارفغلا ىلاعت ةنم هل ضروأ
 | ةنمو يي امالخأو ل أعفا 0 يذلإو 5

 م4

 ار لايحب بك اوك اضيا ياثالاوأ| ار :

 ا ل | عون 2 هفجح و ١فصولا كلذ عوز ايعا عاجا

 كيسا وأ

 ًاذمطللا 5 35 0 د م يا 21 مهم

 ظ الصم ةعطنلا نوكتف ناننثا اهبناج ىل |عضوي ب لبا نم

 |ردلا لعج ولكتشلاب يا يفاثالا ةئل اغب ”ءامرو . لبجاب |
 | .ةياغ اهنم كرتي لل ةئلانلاب ٌةامر اذا ىتح رةيفثا ىلع ةيفثا | رد

 يار طلو نيبال
 اننا .ةادراحو ةعب اننا ناب توك [خ يدهس بكاوك
 | يناثلا ءابلعجر يلا تن أ » ةيلط ةيثايو اضيا ةفئاي

 اا لع كك ل را مانو“ الأ اأو لير ناكملاو 06 ةّئاتو

 ا ولا + عبانلاو تباثلا كنثالا * هيرغب حراي لو

 يحلل اذانلا ضيرعلا ريصنالا |



 ةيرثلاو» مافا ناككلابو . عطق نأ ّ أ
 +«أطبا امن تأ لجرلا <مأ 5+ ةركحاو أك راصف انزع
 تامتالا + َي ايزي 7 | اهتآو اهتان ةارملا تأ
 لاو أل + عا .1 عمج لبالا نم ثتانطبللا 3

 ةريغصلا ءاسنلا نم موثآلا * معلا هي ةغل بلا نوتيز
 ىا نزح ةيس. عيدجم لك أملا * ةدض ةاضتملاو رنلا
 باوغل اب وا ءاسنل اب ٌصاخ وا ةّرسم وا ,حيرفوأ ةبيصم

 مج
 نو ند أ ج ةليلق.ةنانالإو بوم ةراخت نات ألا
 رولا + لحين خل ءانماطعبا نات يو ترن 2

 ةرذط لوغل ١ نانأ اى٠ جدونلا ةدعاقو ةضحأ | ةرذع

 امهعب يقل | ةرضصل او ٌنسالعف بلل ا اهبكرب 8
 انآ. نناي ناكملاب نتاع كلا يس رئاغ اهضعبو رمال
 تي أو ةوطغملا تقراف اناتعأ قتاوا:اكطبقوا ءاضاللل ١

 جرخغ ناوهو او :م داولا'ثدلو :ىا تننيا :ةازللا

 و نتاتسإو كمت اناا كرما كساد« هيدب لبق ا
 الا ارامح ن اك لوقو ؛ 7 اهذفغإو انانا:ةسرتشا لجبل

 دعل نوه لجرأ بّرضي لكم انلئاو

 م ةعفترملا فر ا قتلا

 اص يا ىتانسأت

 نت الا * علا
 ع

 ووحتو صاصخلاو رابجلا دودخا فقخي دقو نرونألا
 *ضرالا نر

 نينانأو نث أ ج مايئاران دقومو

 ا يا

 ظ نارك ا 00 ْق 318 هلا ل زعل فعن
 دبدشلا نمر ةواِلإَو توللو ديدس ون ١ لع ا

 يرانألا اه وش إو مظعلا صخشلاو
 ةتأيو ةاهإو انّ اولا أ هيناي 45

 00 مزال تاج
 اويلعو وب موا ٌةرخآ غلب“ ىلا لع أد :؛ ١ هرضح

 رحاسلا جال 5 .راص انكم 37 او . ةكلما رهدلا

 | |لوهجلا و محم 00

 3 ل اقم نع تزل دوك ةلاولماافربا
 زاوجو الالاف كيا ةزمملا نان حتاتت أ! شاوقال
 ةفيرصتو ةزمطا فذحت 0 جرا 0 هم دعو زمطا

 لبس انا يَ 2 ف ىأ * نينء|وث ايت يف تان اذكم
 ةاطعأا انيشانألفو ةفاس ةاقيإ هىشلا 207 مل

 قفرتةل أنو. ”قفأو رمالا لعو 0 35
 أ مءأطبتسا انالف د كيذ 3 اساؤم :انيعلهإلو ةنحو 5

 0 كورا 3 0

 ايينعاؤلاو ل 0 نم 5 ين 1

 ارك ةياغلا رخآ ةاَتملاو ةاعملا * ةتيتأو حرجا ةينا

 2مم قيرطو قيرطلا عيلجتو لمخما ىرج هيلا يغني

 وراد ةآقلت يا نالف راد آنت يرادو . عشاو رماع
 1 نم رمالا ىلا لاقي ةهببلا هالو كاكاو ءاط ةيذاحو | اتأو

 (ٍياباعأ
 ناكللو اعماج - 5 ًارااو ةلعف َرمالا ىلإ

 هدثنأو

 | |وعب نأ + ايو ياا وعيج يا هتاتام نمو انام ارث طلو 5 ا 0 نا را

 ةاشملا أ ع ءاج لافي مح | .تف انأإ ةيشاملا ت 1 اباح رثكوا اهحالص ادبوأ
 نفسا * هب هامر 0 ه2 اب ات وأ هيلعو ان

 ال هسا اًيئؤم نالف جا ل ؛ ةنبو يعني ل ماعطلا * ةتيج يلا ةتيناتفيس:ةغل ةتونإو.ةنوُشَر وان ةثوتأو

 ل داب كم )أني هما ..ثالا * ماعطلا يبني | ورجت هلت رثك لاقي رجشلا لاكأ. نم جرخي ام ةكنالا
 ظ هنوف نم | ةلجازتلا قدا لغ اهلي يذلا املا نوايا * لاو
 ||* باث يف ركذيسو باثآلا فمر جش بألا 1 انيق اهجارخ كيسا هضرا ةوانإ ىَدَأ لافب

 | |نم عنترا امو لودجتو ةلهسلا ضرالاو لبنملا بلا يو والا + *.دان أو ىَواَتأ جداكلا ىلع ةوشرلا

 | نام 5 لجرلاو بيرغلا ليسلا وا كضرأا ىلا هينات لودجأ

 :ناطلملا دنع هعنتو ةناتاولاو



 لتا وبا

/ 

 كاتو دةترا انكي ةيظفو ةهجن مَ د 006 1 ا

 هيتنابا يف ا 1 باحصالا لك ةنايرالا * ماعطلا نم

 لاقي ءيثلا لواو نيحلا نايإلا *هباعحا لك يس يا

 .اهنيح | اهنايا يف هكارفلا لك
 اا ا ٠ نيل ١ ظيلغلا نأ
 لخزلا و زدنحاو 0 ١ بيغلإو دوعلا يس ةدقعلا

 مح معد دك 1

 ةف دا 5و 21 دل يح

 0 وهف 0 تلف 32 0

 رم هل وجاك اذعب رجم سونب لاو سونيا

 ضايب هيف دلجوي نم 0 دوس ااا

 3 1 هان بو هل 127 ب 8 6 ةعاي انكب هم

 نطف ا ار 11

 كي دد ةبشخو زو كابو

 الا وهو . هلأ نامنت مث ةيسنوا ل

 ةظعل ١ ةبألاو ل 3 عنو 1 انك# عون 0

 ةوخل او ركلاو ةبئنل
 ندو عون ني 2 دا هذاا 4

 | ئرملاو روهظ وا هحالصا وا ءيش داجيال ابس ناك

 عم كلذوثملإو صولا
 الي | اعابثا فلالا تددم اذإو .لوالا تالاو.ةلزتللاوا نسل

 .ىراصنلا دنع لوالا مونقالا ىلع تاع ناك يان سلات
 ناو 0 0 3 بالا لصاو. اهجوز ةأرملا باو

 قو 1 ةعجو» الاد بالا ناوبالاو»٠ ناب ل
 اذا ذاو "ير هيلا ةبسنلاو 1 هريغصلت و .كالفالا هب الأو

 ١بصنو واول اب عفر ار يدا سيال

 5 تاكرحلاب ةيارع

 رصقل اب ابألاو ٠ 000 0 3 7 مر أ ل

 كل ارالو كلل اب | ةلاركللا بذر ا ايزي فنان 2

 ثيح ند نابنعا ا و5 ةنب رثلا

 بازل لا قانيتوم علا كلذ لك كل بأ الو كّبأ الو
 *يبأب ٌييدنم تنا اوا كيدفا ي | ييأبو مل ببال نع

 :أراص (يواح) ثا - ؛ايابا

 ل لاق دلي + ةنّير اأو او أ ةنوبأو . ثيأو ثوب

 ةكبالا ةأوب اوبرألا »انا هز اان يباب كيدفا يا نأ

 مل (قئاب ) ةقبإو 3: هيو ذأ هيف لا ىبأ

 ويارلباب مابا .رماعطلا أو عمل !:هيبلعاع ِكاد٠ ةضرب

 م أو أ ىلاب ليضنلا أو ع ريغ نم ٌةنع

 |يف. تضر 0000 تل نبللا نم ا
 مسا ٍ 0#

 (كؤيال يو . ةنع عدنج ةيلعج ابي ماي ختي ١ + ىوبأ ١ || 2
 اكلك دنسألا يالا * كا - 0 كلميالا

 ةيدربلا هاب آلا < ةاباو فاو هب 0 ندب ملا
 هابالإو ١ ٠ ا ف كك 0 داب | ةد>اولا ٌبصقلاو

 ربكلا ةيبألا * ةونغل او ربكلإو عانتمالاو ةهاركلا ةابألاو
 ُ ثا ات عرفا كي نيللاخ دادترا ةيبالاو. ةيضعلاو

 ![تفئاعلا يالا * نر اذ | ج ةيندلا وا ماعطلا ىباي يذلا

 ) اماكن يلا ةيألاو اريك ةندلا ىكرب ال ىذلأو ميكب

 + خلت ف كثبرض لبالاو ةانع كير ا وااملا

 لبالا كابات ام 21 نم ةابأملا
 يشع 50 بلوت وهو ريتنلا بتإلا

 عردو إ هيل بيح ريغ نم ه اهتنع 2 ةارملا يلتف

 ١؛قاييلا كفصنف باينلأ نم ردق امو 5 |رملا

 او دلل عيان صيق 0 اا

 0 25 :او. بوُنأ

 رماللو هيل تيلداجلاب 00 . 2 رص 5-7 5

 سم خيو

 أوردص هي اهامح لعج َسوفلإو بلت هيثلإو ٌدعتسا
 يلع ببألا يزال يشار: | ةرام بكسل عرقا

 ةجوعم رفظلا بوم لجرو .بتالا
 ةحالق ةساروب هدب ةيلغاتا

 تبلح اذا ةرقبلا لجروب طيضي لبح داتإلا -دنا

 ةزم هنزل عدلا ردو لو سول ري

 0 ا انتو الثأ 0 سَ

 لبو دلل لّياك| + اتما ءاعطلا نمو .نابضخ ناك طخ

 وشن ع 20
 أ هني 21

 لوو لأ جناعبشلا لاق.

 أ 111

 ظ 4 رسو

| 



 لبا نبا

 نرسحاو اًيكآر اهيلع وا لبالا يعر ىلع تبث لبدّئاوأ نودبو ٠ طبالا قرع لأ عم ؛طوالاو .ةنم قر ام يا
 قذاحلا لالا *ليتأب ال لاقي يننلل ءزالم وهو اهعمدخ | * ْدَّطبه طب أ ةطباي هللا هطبأ « طبالا تخت ام لأ
 .لابأ ج لبالا بحاصو ةاشلإو لبالا ةيلصم يف تمت نم ةلخدا يرحل ايتامريبلك تعمل
 لييابألا + ةاشلإو لبالا ير يف ىنانلا ديدشلا لب الاو | ناطا د ينثلا طّبناو .رسيالا هبكتم ىلع اقل اف نجلا دب

 ا

 ضبا لب يا طابا ةتلعجو طبالا
 . لعب يذلا ةردقوا ١ بتقلا بألا

1 

 عل بحياة

 5 كفو قباب قب ف باي دبعلا َأ تك اًناَبإَو

 راما رفوخالب بهذ

 دب أت »< ”زاجم كيسلا

 6 م تا قب ١ ج هنلخ ءور هس ! اذانع وا ١ درعا

 بألا نم لوعف
 هنا لانبو هيجل راك اكب أ كاباي لجرلا َكبأ

 قرخا يل كم كفعمو كبأ كِفَعل

 نم هل دحاوال عجم دا لالا ةآبلا نكستو ليإلا

 هريغصل ٠ الا 0 نسدحلا مسأ قىعكمو حو هظف

 نيعيطنلل لاقبو. لب و لإ او نبأ ىلا ةبسنلاو هلم

 «رطملا هام لمي باىعلا كل لبالاو نالفاي لبالا نب

 0 00 لا 2 أكبايسا

 ليأ قباتو لبا تا 5 1 ةلبا انرغو

 نولي تكل رانا ءالبإ ٍنع تأزج

 3 ارمأ نعو 5 لجرلا لبو .تشحون وأ رعار

 اكلات 0 27 .برض اصعلابو

 لبالا ةولبصميف قذح لابو ا نبال

 لاط الوب 1 فعلا لبا عزك لسا نينار كفل

 . ةّماس البا ل لمج دي هلباو. لبالا ةنم نكمتساف
2 

 ل ل م

 31 سل اس

 نا اي تيلاو عنتما ةنعو اهانتقإو البا ذنت
 نءوالبا ذختا لبأتو .هلبا ترثك لابي لبو 5

 ليياباريطو .ًقرف يا ليبابا كلبا تنكج ل اقي ريل | رذح ليلا اه تراخو تلفث نشنلإو ى
 هيشو ةسايسلا ةل ابالإو ةل بالا < ةعفحم ةعباتت درو ةذثمأ تحن ذخأ 0 طابإلا 0 الفسأ |عسوو اهنا نيش ةرغح

 ريك ةمزح او رببلا 4 2

 0 0 ةلابألاو 00 5

 لو ةناخر 0 او لقثلاو رضخالا تشعلا لب ايا دع بالا هيثلاو أو مث "انو سينحأ و انتا و

 لاو تعا لس ناين يو ليج كلان ارم رف كول اكرمو ةهنرافلا ديعلا يالا + ةركلأ

 ا هلبا: تزرتك<لجولا »كب 1 كتل انانلل الس ا

 ثغضو٠ . بطلا نم

 بصخ م نان ىلع
 .وتليبقو باحصا يف ِهنلْب أو هنلابإ

 يار لاب لاو: بطلا

 ةماخولاو لتنلاو ةجاحناو او ةبلطلا لب الل لكلا أ نم ةفلذملا

 .ةبلط ياهلا كيابل امو . دلولا نم ةكرابملاو مثالإو

 ةلبالاو»٠ ةف ذالاو ةهاعلا ةلب لاو. ماكل ا وواكعلا ةلبالاو

 ىل ةالبإ نانا مرح لاقي ةبلطلا ,ةالئرلاو لب لاو

 ولا م اضيا لب ألو ءوش ةلاباإ

 لولو لوك لاترد وا لي يو نيل هيلعا *

 جابنم ةعباتتملاو لبالاو ليختاو ريطلا ىرم ةعطنلا

 ليي الاول او 1 ًالاو ليلا د لي ا ليوا

 سيئرو ةينابر هيلا ثتيزحاو اصعلا ملي لاو 5 ًالاو

 5 اناني ما اج بهأ يع

 ليبركاق» نيصوخرمعل َولاو ةل ابيوالاو ةليبألا ,لأو

 تاذ ضرالا ةلبأملا + لوبآلا 6 ةل ايالاو ةل ابيإلاو

 ةينفلل ةذذ ىا ةليوم لباو 0

 س لل ب بلطا سيب

 ين ب بلطا 30

 . ههجو يف ةباعو هما انبأ ةنبايو ةنباي ءيشب هب هنب أ

 قرع دصفو نب أك نب ا د دروس جرجا ِ ءدلا ن نب أو

 نولعني ةيدابلا لها ناف» لكدبو ىوشيف ةمد ذّعوبلا

 م دبع قنا ةنباو . طخقل | ناك يف كلذ

 هأ ا اال ت تلبانو عنتما دمار نظرا او هلا ف تع ل
 1 ةنباتو 4 : ةبقرتو هر

0 

9 



 ةلأس 0 رابالا 7 1

 ربا

 اا كا

0 

 ناتالاو كم و كب + لاو دحأو ىعمي 1 هلآ او رهدلا

 3 وهف اروودعل يف ا قلطت ولن اشو ةمسا البان يت كبألا + سرا ةمآلا نادبالا »< ةفحوتملا|

 ورارمسإو هماودل ال اًنابثاو اًيفن لبقتسملا يف ديكاتلل نوكي

 ام لاقي يضاملا نامزلا كيكات يف ةتبلإو طنكر اصف

 تاك ابا لءذاوا هلعفا الو ةنبلإو يعاكس
 ”هربباب :عررلاو «لخل ارب

 ةهفل ١ ةرابارو
 موقلاو . ةبانغا اتالفو . زبخلا ةينةربالا ةمعطا بلكلاو

 0 ايو اراب و 0

 , زلصم هلا ةروبأ 1 ةنمو ةحلت َ هاو

 د اهبدايرط هلا ةغدل 0 ص

 روسنا انو #١ 1 0 رأ# 2 رباي هيثلا َرب ليصار

 || َرئبلاو .دعرزوأ

 3 برعم ا و قرت 0 ة-انلا ا اهرفيحا

 اروح
 تاذزيرطنلاو ةطارخلل هلآ ةرإالا «كرتسالا م

 سس

 عارذلا فرطو بوق 0 رم 0

 ليسفو سرذلا ب

 نويت | اكرجت ديس 00 0

 1 او غل او احنإو نوعطملا نو »ب« ربالا عئاب يربرلاو

 |ةربالا ترام او ما مّثم يا ينيد يف روباه تس

 نم 5 امو لخلا 4 هب 3 امو نيبلا تاذ داسفإو مب هلو

 كيدي 1 لوا مو 0 نسم 3 رك .رئام 0 َلَمَيلا

 راج ماس ينال قعسا ةجلوةرئا ةيداربالا
 ٠ يفاصلا صل خلا بهذلا نم زب ربالاو زربرلا

 برعم خس هرأف

 ةيسرافل اب مثيربا ير 0 ! قراما دعبو دودلا

 ىأ زفزخ نم ه1 ةقرابإو قيرابأ ج قربا

 يق أب زبر 5 برعم ةلبلبو ف 9 ةورع هل ندعم

 نير و فالا 2 ككل اضيا ا قيربالاو: آملا ا ل

 هيفا عم هشام يتيم رمودع ةيس حارتسا ْن :راطلل و "قري فراخ ١ * هل ةيابع الا كاسل نورك

 .اهعئابو ريإإلا عناص رابآلاو : نيعلل ةآود رابألا فايشإو
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